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Inbreng bewoners bij thema-avond over OV van belang 
BPZ en commissie Ruimtelijke Ordening van het WOCBuitenveldert lieten in een presentatie zien hoe 
denkbeeldige bewoners van Zuid zich met het openbaar vervoer naar verschillende bestemmingen in 
Amsterdam begeven. Het forum met vervoersdeskundigen van het GVB, Connexxion, de Stadsregio en het 
stadsdeel gaven een toelichting en beantwoordden vragen. Nu de vervoersplanning in maak is, gaven de 
organisaties aan de inbreng van bewoners op prijs te stellen en daar waar mogelijk te kijken naar 
oplossingen. Daarom komt er in ieder geval met het GVB een vervolggesprek.
Ravel in beeld op infobijeenkomst 13 december    

De Verweij Holding gaat aan de Zuidas een complex realiseren van vijf verdiepingen met 820 zelfstandige 
studentenwoningen en voorzieningen als een supermarkt, grandcafé, uitzendbureau en fietsenmaker. Op het 
dak van het complex komt een basketbalveld en ruimte voor 'city farming'. Alle woningen (vanaf circa 18,5 
vierkante meter) zijn voorzien van een keuken en een badkamer. Iedere etage heeft ook een aantal grotere 
woningen. De huisvesting blijft voor een periode van maximaal 12 jaar staan, zo is te lezen in Nul20.
In de komende vergadering van de raadscommissie BWK staan Ravel en de studentenhuisvesting op de 
tknlijst.Parkeren
Dat bewoners in delen van Buitenveldert hun auto geregeld nergens meer kunnen parkeren is bij BPZ 
bekend. Oorzaak is dat de parkeerplaatsen ingenomen worden door auto’s van bezoekers en werknemers 
van de Zuidas. BPZ is geïnteresseerd om aan een oplossing van dit probleem te werken. De voorzitter Cisca 
Griffioen heeft daarop gehint in een ingezonden reactie op het artikel in Het Parool over de gevolgen van het 
gemeentelijk parkeerbeleid. Het plan is om begin 2013 aan dit knellende vraagstuk een thema-avond te 
wijden.
Vergadering raadscommissie BWK 5 december 9.00-17.00 uur Rooszaal stadshuis
In het besloten deel staan bij tkn 16, 18, 20, 22 onderwerpen op de agenda zoals de halfjaar rapportage van 
dienst Zuidas, studentenhuisvesting Ravel en de velden AFC.
Vu Connected, Filosofie Zuidas met Cees Veerman, 13 december 2012
Van 16:30-18:00 uur in Symphonys, George Gershwinlaan 22-28. Spreker: Cees Veerman (toezichthouder 
VU), Ad Verbrugge (VU-filosoof), Govert Buijs (Wijsbegeerte VU en tevens columnist). Wetenschap bedrijf je 
niet alleen uit nieuwsgierigheid, maar uiteindelijk ook om het lot van mensen te verbeteren. Ad Verbrugge 
spreekt met toezichthouder bij de VU en oud-minister Cees Veerman over de maatschappelijke relevantie 
van onderwijs en onderzoek..
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22 november Thema-avond -Hoe komt u er met het OV?
BPZ en commissie Ruimtelijke Ordening van het WOCBuitenveldert laten in een presentatie zien hoe 
denkbeeldige bewoners van Zuid zich met het openbaar vervoer   naar een gewenste bestemming in 
Amsterdam begeven. Welke OV voorziening zouden bewoners dan wenselijk vinden en wat is realistisch? 
Met aansluitend een forumdiscussie waarvoor het GVB, Connexxion, de Stadsregio en het stadsdeel zijn 
uitgenodigd. U bent van harte welkom in het MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, 19.30-21.30 uur. Wilt u 
verzekerd zijn van een plaats? Meldt u vooraf via bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36.   
Buslijn Sciencepark-Zuidas?
Kareljan Schoutens, decaan van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA, 
wil dat er een buslijn komt tussen het Science Park en de Zuidas. Voor studenten van de UvA en de VU 
moet het zo makkelijker worden van de ene naar de andere plek van de toekomstige Amsterdam Faculty of 
Science te reizen. ‘Als Connexxion het niet doet, dan gaan we het denk ik zelf doen,’ zegt Schoutens in het 
radioprogramma Folia Maakt Kennis. ‘Wat denkbaar zou zijn, is een buslijn met stop één het Sciencepark, 
stop twee Amstelstation, stop drie de Zuidas en vice versa’, zo bericht Jeff Pinkster in Folia op 16 november.
Woningen en voorzieningen Fred Roeksestraat
Op de kavel tussen de British School en het Geert Groote College laat de dienst Zuidas circa 128 woningen 
ontwikkelen door Building4you Developments.
Wegwerkzaamheden komend weekend
Bij de Boelelaan/G. Mahlerlaan wordt een deel van de Mahlerlaan aangepast. De Mahlerlaan is dan 
gedeeltelijk afgesloten voor autoverkeer en kan er niet vanaf of naar de Boelelaan worden in- of uitgereden. 
Vanaf de Buitenveldertselaan is de Mahlerlaan wel te bereiken.
 
Bekendmakingen & Kennisgevingen Gemeente Amsterdam
Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Kenniskwartier
Het gemeentebestuur heeft het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied 
‘Kenniskwartier Zuid, eerste fase'. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Boelelaan. 
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Voor het overige ligt de begrenzing hoofdzakelijk op het VU terrein zelf, waarbij het plangebied globaal wordt 
begrensd door aan de oostzijde het bestaande OZW-gebouw, aan de zuidzijde door de bebouwing van de 
medische faculteit, en aan de westzijde door de bestaande bebouwing van de energiecentrale en het 
Transitorium. Vanwege de ontsluiting van het gebied grenst het plangebied ten zuiden van de 
energiecentrale aan de Van der Boechorststraat.
Ontwerpbestemmingsplan Studentenhuisvesting Ravel en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere 
grenswaarden ter inzage
De voorkeurswaarden voor geluid zullen ter plaatse van de studentenhuisvesting zowel door het wegverkeer 
als door het railverkeer worden overschreden. Omdat geluid reducerende maatregelen onvoldoende 
doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere geluidwaarden vast te stellen. De 
stukken  liggen met ingang van 22 november 2012 gedurende zes weken ter inzage op de kantoren van 
stadsdeel Zuid en  het stadhuis Amstel 1.
Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, lunchconcert 4 december 12.30 uur
Het Novalis Kwartet speelt werken van Haydn en Vasks.
Vu Connected, Medische zelfkennis, 26 november 2012
Van 16:30-18:30 uur in de Amstelzaal, VUmc, Boelelaan 1117. Gesprek met deskundigen Danielle 
Posthuma, Wilna Wind, Erik Scherder onder leiding van Yvonne Zonderop, Marieke Blom.
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22 november Thema-avond -Hoe komt u er met het OV?
BPZ en commissie Ruimtelijke Ordening van het WOCBuitenveldert laten in een presentatie zien hoe 
denkbeeldige bewoners van Zuid zich met het openbaar vervoer naar een gewenste bestemming in 
Amsterdam begeven. Welke OV voorziening zouden bewoners dan wenselijk vinden en wat is realistisch? 
Met aansluitend een forumdiscussie waarvoor het GVB, Connexxion, de Stadsregio en het stadsdeel zijn 
uitgenodigd.
U bent van harte welkom in het MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, 19.30-21.30 uur. Wilt u verzekerd zijn 
van een plaats?
Meldt u vooraf aan via bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36
Fietsersbond 
Govert de Wit gaat afscheid nemen van de Fietsersbond in Amsterdam want hij heeft een nieuwe werkkring 
gevonden. BPZ bedankt hem voor zijn advies en wenst hem succes met zijn advieswerk. Wie zijn opvolger 
wordt, is nog niet bekend maar Gerrit Faber neemt voorlopig zijn taken over.
Bomentuin
Dienst Zuidas zoekt een partij voor de aanleg en beheer van een bomentuin in Zuidas. Het gaat om een 
tijdelijke invulling van vier jaar met een sociale functie. De selectie vindt plaats via een openbare 
aanbestedingsprocedure.
RSM naar de Zuidas
De Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) opent volgende week vrijdag een kantoor 
aan de Zuidas in Amsterdam. De bedoeling is om opleidingsprogramma’s voor executives op locatie aan te 
bieden.
Toekomstplannen voor de Boelelaan 
De werkzaamheden aan de De Boelelaan zijn vanaf 2016 gepland. De voorbereiding begint met onderzoek 
en afstemming. DIVV was van plan om De Boelelaan te vernieuwen van gevel tot gevel met behoud van de 
huidige functionaliteit. Tijdens de voorbereiding heeft Dienst Zuidas de wens uitgesproken om de weg 
grootschaliger aan te pakken met mogelijke wijzigingen in het wegprofiel in relatie tot de ruimtelijke 
ontwikkelingen in het Zuidas-gebied. Zo wordt bijvoorbeeld bestudeerd of een tramverbinding inpasbaar is in 
het wegprofiel.
Uit: 04 10 12 conceptverslag cie VVL Openbaar.doc
Uit: Nieuws: van B&W week 45
Het college heeft ingestemd met het ter visie leggen van het besluit om hogere
grenswaarden dan de voorkeurgrenswaarden voor geluidhinder toe te staan voor het
bestemmingsplan Studentenhuisvesting Ravel op de Zuidas. Dit nieuwe bestemmingsplan
maakt de bouw van studentenwoningen mogelijk. Uit onderzoek blijkt dat op deze plek de
voorkeursgrenswaarden van de Wet Geluidhinder worden overschreden door het lawaai
van het spoor, de ringweg A10, de Beethovenstraat en de Boelelaan. De wet biedt de
mogelijkheid hogere grenswaarden vast te stellen als blijkt dat overschrijding van de
voorkeursgrenswaarden niet door geluid beperkende maatregelen kan worden
tegengegaan.
Inspraaknotitie parkeerverordening 2013
In de dikgedrukte rode teksten staat het nieuwe of gewijzigde beleid. Op deze wijzigingen kunt u in 
november en december 2012 inspreken.
Vergadering raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit 21 en 22.11.12
Aanvang: 09:00 tot 12:30 uur, Locatie: Rooszaal 0239
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Agendapunt14 Vaststellen Meerjarenplan Fiets en agendapunt 23 (22.11.12): Stand van zaken “Bloeiende 
Stationsomgevingen, een inventarisatie van plannen en uitvoering boven de Noord-Zuidlijn, juni 2012″ 
Agendapunt 25, Intrekken Verordening Parkeerbelastingen 2012 en vaststellen Verordening 
Parkeerbelastingen 2013 Nr. BD2012-008191
Vergadering raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat 14.11.12
Aanvang 9.00 tot 17.00 en eventueel van 19.30 tot 22.30
Tkn 8 Ruimtelijke Ordening, Zuidas: afronding moties en toezeggingen Fred Roeskestraat 
(BD2012-007873). Betreft afspraken o.a. over oplossen fietsparkeer probleem (omgeving Geert 
Groteschool)
Bekendmakingen & Kennisgevingen
Gemeente Amsterdam
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
• Beethovenstraat (Plot 3, deelgebied Beethovenstraat Zuidas) – 381031, oprichten kantoor. (30.10)
Deze aanvraag ligt tevens ter inzage op het publiekscentrum van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 
923, 1079 MZ Amsterdam. Zienswijze indienen kan binnen 6 weken vanaf 1 november, aan B&W van 
Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Mondeling een 
zienswijze naar voren brengen, kan door contact op te nemen met dienst Milieu en Bouwtoezicht, 020-254 
3600.
Kunstvlaai INexactly THIS, 10 daags festival vanaf 23 november in het vm. st Nicolaaslyceum
Op vrijdag 23 november vindt de opening van het beeldende kunst festival plaats. U bent van harte 
uitgenodigd voor de opening of een andere dag. De opening van het festival zal veel mensen trekken, maar 
alles vindt binnen het gebouw plaats. Om 1:00 uur zijn alle festiviteiten afgerond.
Rondom het gebouw en aan de verschillende routes naar het gebouw toe, wordt er een bewegwijzering 
aangebracht door middel van Green Graffiti op de grond.
Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
• Zingeving Zuidas: 15 november 17.30-19.30 en 17 januari
Tijdens de Helpdesk worden o.a. werkenden aan de Zuidas in contact gebracht met vluchtelingen, re-
integranten, ouderen en jongeren. Door het samen volgen van workshops, voeren van gesprekken en het 
nuttigen van een eenvoudige maaltijd wordt men wederzijds geïnspireerd. Geef je op via 
deschepper@zingevingzuidas.nl”
• lunchconcert op 20 november 2012, 12:30 uur van Verso, Matthijs Koene, panfluit en Stefan Gerritsen, 
gitaar
Vu Connected, Medische zelfkennis, 26 november 2012
Op 26 november van 16:30-18:30 uur Amstelzaal, VUmc, de Boelelaan 1117
Gesprek met deskundigen Danielle Posthuma, Wilma Wind, Erik Scherder onder leiding van Yvonne 
Zonderop, Marieke Blom.
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22 november 2012 Thema-avond BPZ, Hoe komt u er met het OV?
BPZ en commissie ruimtelijke ordening van het WOCBuitenveldert laten in een presentatie zien hoe 
denkbeeldige bewoners van zuid zich met het openbaar vervoer naar een gewenste bestemming in 
Amsterdam begeven. Welke OV voorziening zouden bewoners dan wenselijk vinden en wat is realistisch? 
Met aansluitend een forumdiscussie waarvoor deskundigen zijn uitgenodigd.
U bent van harte welkom in het MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, 19.30-21.30 uur. Wilt u verzekerd zijn 
van een plaats? Meldt u vooraf aan via bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36
Schoolwerktuinen definitief naar Kalfjeslaan
Het bestemmingsplan Schoolwerktuinen Kalfjeslaan is onherroepelijk. Daarmee is de komst van de Dr. 
Almaschoolwerktuinen naar de hoek Kalfjeslaan/Amsteldijk definitief. De Dr. Alma schoolwerktuinen liggen 
midden in het Zuidasgebied. Vanwege de nieuwbouw van de VU en de bouw van studentenwoningen 
kunnen de schoolwerktuinen niet op hun huidige plek blijven en is er gezocht naar een alternatief, aldus 
berichtgeving vanuit het stadsdeel.
Nieuwsbrief van Dienst Zuidas
Interesse in de ontvangst van hun nieuwsbrief, lees verder.
Provincie Noord-Holland
Verleende vergunning 
• Boelelaan 1105 en Van der Boechorststraat- kappen van 77 bomen en verplanten van 18 bomen op het 
terrein van de inrichting VU.
Bezwaar maken kan binnen zes weken na 7.11 bij Gedeputeerde Staten van Noord- Holland, Postbus 1213, 
2000 MD Haarlem.
Bron: De Echo, 7.11.12.
Look for Artgallery, Gustav Malherlaan 225 
Groepstentoonstelling Bubbles van Pop/Urban kunstenaars t/m 4 januari 2013 te zien.
Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, lunchconcert op 20 november, 12:30 uur
Concert van Verso, Matthijs Koene, panfluit en Stefan Gerritsen, gitaar

http://zoeken.adam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agendarecent.cgi/id=BWK
http://zoeken.adam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agendarecent.cgi/id=BWK
http://www.centrum.amsterdam.nl/@589975/kopie-ontvangen-a/
http://www.centrum.amsterdam.nl/@589975/kopie-ontvangen-a/
http://www.kunstvlaai.nl/2012/
http://www.kunstvlaai.nl/2012/
http://www.zingevingzuidas.nl/
http://www.zingevingzuidas.nl/
mailto:deschepper@zingevingzuidas.nl
mailto:deschepper@zingevingzuidas.nl
http://www.thomasopen.nl/
http://www.thomasopen.nl/
http://www.vuconnected.nl/programma/medische-zelfkennis
http://www.vuconnected.nl/programma/medische-zelfkennis
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nl
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nl
http://www.zuid.amsterdam.nl/@589989/schoolwerktuinen/
http://www.zuid.amsterdam.nl/@589989/schoolwerktuinen/
http://amsterdam.nl/zuidas/nieuwbrief/mailinglist/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20121004&utm_content=link_ID0EZ2BG&utm_campaign=Nieuwsbrief#28
http://amsterdam.nl/zuidas/nieuwbrief/mailinglist/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20121004&utm_content=link_ID0EZ2BG&utm_campaign=Nieuwsbrief#28
http://www.lookforart.nl/?p=2284
http://www.lookforart.nl/?p=2284
https://bewonersplatformzuidas.nl/weekbericht-45-4/www.thomasopen.nl
https://bewonersplatformzuidas.nl/weekbericht-45-4/www.thomasopen.nl


Vu Connected, Medische zelfkennis, 26 november 2012
Op 26 november van16:30-18:30 uur Amstelzaal, VUmc, De Boelelaan 1117
Gesprek met deskundigen Danielle Posthuma, Wilma Wind, Erik Scherder onder leiding van Yvonne 
Zonderop, Marieke Blom.
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Vanaf volgende week verschijnen de weekberichten alleen als er belangrijk nieuws is.
 
Overeenkomst over aanleg ZuidasDok getekend
Dienst Zuidas, `Rijk, provincie Noord-Holland, de stadsregio en de gemeente Amsterdam hebben hun fiat 
gegeven aan de ontwikkeling van het ZuidasDok, onder voorbehoud van goedkeuring door de Amsterdamse 
gemeenteraad. In het akkoord zijn de financiële risico’s voor Amsterdam begrenst tot een kwart van de 
overschrijdingskosten. Het risico voor de gemeente is bovendien begrenst tot 55 miljoen euro. Voor de rest 
staat het Rijk garant. Het ZuidasDok gaat Amsterdam volgens het akkoord 201 miljoen euro kosten. Het 
totale beschikbare budget is 1385 miljoen euro.`
Stad stelt grens aan financieel risico herinrichting Zuidas
 Kantoorpersoneel nuttigt dinsdag de lunch in de zon op een terras aan de Zuidas. © ANP
“In tegenstelling tot bij de Noord/Zuidlijn is het financiële risico van Amsterdam begrensd bij het op de schop 
nemen van de Zuidas. Dat blijkt uit de definitieve afspraken met het rijk over het project, die vandaag zijn 
gepresenteerd”, aldus Het Parool op 10 juli.
16 juli Presentatie kunst muur RAI

Ontwerp van Belgische kunstenaar Guillaume Bijl. Dienst Zuidas presenteert maandag 16 juli de 
kunstwerken die geplaatst worden op de entrees naar het voorplein van de RAI. De presentatie is in het 
kantoor van Stadsdeel Zuid aan de President Kennedylaan 923, van 17.30-19.00 uur. Vooraf aanmelden kan 
bij mevrouw S. Bouwman via sbn@zuidas.nl. De Dienst Milieu en Bouwtoezicht heeft op juli 2012 een 
omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van de kunstwerken. Meer informatie vindt u hier.
Hof doet uitspraak in procedure tussen gemeente Amsterdam en Trimp & van Tartwijk
Dit berichtte op 6 juli de Dienst Zuidas:”Op 3 juli jl. heeft het Hof Amsterdam uitspraak gedaan in de hoger 
beroep procedure tussen Trimp & van Tartwijk (T&T) en de gemeente Amsterdam. In deze procedure 
vorderde T&T van de gemeente onder meer dat er een…..”
Het Parool kopte ”Voetbalclub AFC razend op wethouder Van Poelgeest”
 Archieffoto. © ANP
AFC is boos over de wijze waarop wethouder Maarten van Poelgeest omgaat met de voetbalclub. Kijk hier 
op de website van AFC.
Zuidas op agenda in de Tweede Kamer
Op 5 juli debatteerde de Tweede Kamer over de Zuidas. Hier enkele moties van politieke partijen.
Rijkswaterstaat: Geluidsplan ter inzage vanaf 7 juli
Het Geluidsplan A4 Badhoevedorp-Nieuwe Meer en A10 Nieuwe Meer-Amstel ligt van 7 juli tot en met 17 
augustus ter inzage. In dit geluidsplan staan de geluidsmaatregelen beschreven die Rijkswaterstaat van plan 
is te realiseren als gevolg van de openstelling van de spitsstroken op de A4 en A10 in mei 2011. Tot en met 
17 augustus kunnen belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerp-geluidsplan hebben ingediend, 
beroep aantekenen tegen het geluidsplan.
Workshop -Nieuw stukje Beatrixpark- 
Dienst Zuidas wil de plek (het gesloopte Nicolaaslyceum) in samenwerking met bewoners, bedrijven en 
gebruikers vormgeven. In drie ontwerpbijeenkomsten kunt u meedenken over het ontwerp voor dit nieuwe 
stukje Beatrixpark. Data zijn: 12 juli, 6 september en 4 oktober van 18.00 tot 21.00 uur, Sint Nicolaas Kapel 
aan de Prinses Irenestraat 19. Aanmelden bij Sanne Bouwman op 06-22205221 of e-mail: sbn@zuidas.nl.
Bekendmakingen & Kennisgevingen 
1. Stadsdeel Zuid
Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning, Europaplein 14 -379791, plaatsen tijdelijk paviljoen t.b.v. IBC 
2012, periode augustus-september.
Deze ontwerpbeschikking ligt vanaf 5 juli zes weken ter inzage. Zienswijzen indienen kan bij Dienst Milieu & 
Bouwtoezicht.
Aangevraagde exploitatievergunning voor een horecabedrijf, Zuidplein 12, 1077 XV: voor het exploiteren van 
een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-489941.
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De bovengenoemde aanvraag ligt vanaf 9 juli 2012 gedurende twee weken ter inzage bij de informatiecentra 
van stadsdeel Zuid. U kunt uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij het DB van Stadsdeel Zuid, postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam
Aanvragen evenementenvergunningen 
 • De Boelelaan 1106, 1081 HZ: voor het houden van een informatie- en activiteitenmarkt op 
20 augustus 2012, van 13:00 tot 20:00 uur. Dossiernummer 32-478874;
 • Europaplein, 1078 GS: voor het houden van een evenement “Publieksfeest” op 31 augustus 
2012 van 17.00 uur tot 00.00 uur. Dossiernummer 32-488107;
 • Gustav Mahlerplein, 1082 MA: voor het houden van een speeddate sessie, vraag en aanbod 
duurzame mobiliteit Zuidas, op 13 september 2012 van 12:00 tot 14:00 uur. Dossiernummer 32-466190;
De bovengenoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf 9 juli 2012 gedurende twee weken 
tijdens de openingstijden ter inzage bij de informatiecentra van stadsdeel Zuid. Gedurende die periode kunt 
u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij het DB van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam.
2. Gemeente Amsterdam
Kennisgeving: Ontwerpbesluit t.b.v. het project Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad 
(SAAL) (04-07-2012)
 • ontwerpbesluit 1, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een 
spoorviaduct (KW16 OV-SAAL), het verplaatsen van een perron en het gedeeltelijk slopen van het westelijke 
deel van Station RAI op de locatie Europaboulevard;
 • ontwerpbesluit 2, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een 
spoorviaduct over de Amstel (KW20 OV-SAAL) en het gedeeltelijk slopen van het bestaande remmingwerk 
in de Amstel.
De eerste twee ontwerpbesluiten liggen van 5 juli t/m 15 augustus 2012 ter inzage bij de Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht, Cruquiusweg 5 te Amsterdam. T/m 15 augustus 2012 kan  tegen de ontwerpbesluiten 
zienswijzen naar voren worden gebracht bij het college van B&W van de gemeente Amsterdam, Postbus 
922, 1000 AX Amsterdam.
 • besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning (kenmerk HZ_WABO-2012-003974) 
voor het uitbreiden van twee perrons aan de oostzijde van station Amsterdam Zuid WTC op de locatie 
Zuidplein 10 (tussen NS-km 155.09 en 155.18).
Tegen het besluit kan een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Uit De Echo, 11 juli 2012:
1.Stadsdeel Zuid
Genomen besluiten omgevingsvergunning; Europaplein 22- 290145, plaatsen 6 kunstwerken.
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning; 
 • Europaboulevard 6– 466345, gedeeltelijk vervangen gebouw
 • Zuidplein 10– 466361, gedeeltelijk vervangen gebouw
3. Provincie Noord-Holland
Verlengen beslistermijn met 6 weken (uiterste beslisdatum wordt dan 12 september) van de
aanvraag omgevingsvergunning;
 • De Boelelaan 1105, VU, wijzigen bouwvergunning voor het O2-gebouw. Meer info via 0800 
9986734.
Nieuwe editie Hello Zuidas is uit

Weekbericht 27
4 juli 2012
Vanwege vakantie zullen de weekberichten in de komende tijd onregelmatig verschijnen.
Dienst Zuidas organiseert fietstocht langs groen in de Zuidas

pluktuin met uitzicht op de VU
Uitbundig groen, in bloei, wat is gebeurd, wat komt straks of later en wat zijn de mogelijkheden…… De 
diendst Zuidas organiseert een fietstochtje door het groen in Zuidas op donderdag 19 juli van 14.00 – 17.00 
uur. De tocht gaat langs de gerealiseerde groen ideeën, die vorig jaar tijdens de fietstocht zijn verzameld. 
Ton Muller (ontwerper van het Team Openbare Ruimte & Verkeersontwerp van DRO) en Cees Bruijns 
(projectleider Ontwikkelingsbedrijf A’dam) zijn ook van de partij en zij zullen een korte toelichting geven op de 
gerealiseerde groenprojecten en de stand van zaken van het groen in Zuidas. Wilt u weten of er plaats is 
mail dan voor woensdag 11 juli uw vraag naar Sacha Stolp. Zij is bereikbaar via groen@zuidas.nl
Nieuws uit Kenniskwartier: Bestemmingsplan VUmc 
De dienst Zuidas bericht: “Op 25 april 2012 heeft de Gemeenteraad van Amsterdam het milieueffectrapport 
(MER) voor de verdere ontwikkeling van de Vrije Universiteit en het VU medisch centrum (MER VU / VUmc) 
aanvaard en een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor het gebied waar het VU medisch centrum 
gevestigd is. Het bestemmingsplan VU medisch centrum (e.o.) is met ingang van 22 juni 2012 
onherroepelijk.”
AFC krijgt maar vijf velden op de Zuidas
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Het Parool berichtte dat: “AFC en de gemeente ruziën al jaren over de velden, die door het oprukken van de 
Zuidas op extreem dure grond liggen. Voetbalclub AFC krijgt maar vijf voetbalvelden op de Zuidas. Dat heeft 
het college van b. en w. besloten. AFC had op zes of zeven velden gehoopt.
AFC moet clubhuis en hoofdtribune aan Boelelaan in 2014 ontruimen
Het Parool berichtte ook dat de gemeente voetbalclub AFC de duimschroeven aandraait. “Per 1 september 
2014 moeten het clubhuis en de hoofdtribune aan de Boelelaan zijn ontruimd. In een vrijdag verzonden brief 
aan de club maakt Klaas de Boer, directeur van de Dienst Zuidas, duidelijk dat de tijd van overleg voorbij is.”
Het Parool: Eindelijk bouwplan voor terrein ‘verjaagde’ tennisclub Zuidas
“Het terrein van tennisclub Popeye Goldstar op de Zuidas, dat sinds 2009 braak ligt, lijkt eind 2013 eindelijk 
te worden bebouwd. Dat zegt Maarten Feilzer namens de eigenaren van de grond, projectontwikkelaar 
Maarsen Groep en makelaar Cor van Zadelhoff.”
Nieuws uit de Regioraad Amsterdam 26 juni: ZuidasDok en Amstelveenlijn
De Regioraad stemt met algemene stemmen in met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst 
ZuidasDok door het dagelijks bestuur van de Stadsregio en neemt kennis van de invulling van de motie Van 
Wijnen en Hendriksen uit de Regioraad van 13 maart jl. over de  samenhang van de Zuidas en de 
Amstelveenlijn. In de structuurvisie over het ontwerp ZuidasDok wordt rekening gehouden met het mogelijk 
doortrekken van de Noord/Zuidlijn. De Stadsregio draagt geen risico voor het project, maar is wel bereid om 
in gesprek te gaan met de overige partijen wanneer er sprake zou zijn van overschrijdingen.
Inspraak ombouw Amstelveenlijn 
5 juli Stadsdeel Zuid (boven de A10) en stadsdeel Oost, Stadsdeelkantoor Zuid – President Kennedylaan 
923, 1079 MZ Amsterdam – Kantine. Aanvang 18.30 tot 21.30 uur. U kunt zich opgeven door een e-mail te 
sturen naar info@amstelveenlijn.nl of bel met 020 5273 722.
Workshop -Nieuw stukje Beatrixpark- 
Dienst Zuidas wil de plek (het gesloopte Nicolaaslyceum) in samenwerking met bewoners, bedrijven en 
gebruikers vormgeven. In drie ontwerpbijeenkomsten kunt u meedenken over het ontwerp voor dit nieuwe 
stukje Beatrixpark. Data zijn: 12 juli en 6 september van 18.00 tot 21.00 uur, Sint Nicolaas Kapel aan de 
Prinses Irenestraat 19. Aanmelden bij Sanne Bouwman op 06-22205221 of e-mail: sbn@zuidas.nl.
Bekendmakingen & Kennisgevingen 
1. Stadsdeel Zuid
Werken in de openbare ruimte, verleende vergunningen
 • Beatrixpark 1, 1077 WK: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 3 
september 2012 tot en met 27 februari 2013, verzonden d.d. 22 juni 2012. Dossiernummer 43-470358;
 • Beatrixpark 1, 1077 WK: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 
29 juni 2012 tot en met 31 augustus 2012. Dossiernummer 43-473827.
De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 2 juli 2012 gedurende zes weken 
tijdens de openingstijden ter inzage bij de nformatiecentra van het stadsdeel. Binnen zes weken na 
verzending kan een bezwaarschrift worden ingediend bij het DB van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 
BA Amsterdam.
Aanvragen evenementenvergunning
 • Amstelpark, 1083 HZ: voor het houden van een evenement “Pure Markt” op 12 augustus 
2012, 9 september 2012, 14 oktober 2012 en 16 december 2012 van 11.00 uur tot 18.00 uur. 
Dossiernummer 32-481045;
De aanvraag ligt vanaf  2 juli 2012, twee weken ter inzage bij de infocentra van het stadsdeel Zuid.
2. Gemeente Amsterdam
Kennisgeving: Ontwerpbesluit t.b.v. het project Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad 
(SAAL) (04-07-2012)
 • ontwerpbesluit 1, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een 
spoorviaduct (KW16 OV-SAAL), het verplaatsen van een perron en het gedeeltelijk slopen van het westelijke 
deel van Station RAI op de locatie Europaboulevard;
 • ontwerpbesluit 2, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een 
spoorviaduct over de Amstel (KW20 OV-SAAL) en het gedeeltelijk slopen van het bestaande remmingwerk 
in de Amstel.
De eerste twee ontwerpbesluiten liggen met ingang van donderdag 5 juli 2012 t/m woensdag 15 augustus 
2012 ter inzage bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, gevestigd aan de Cruquiusweg 5 te Amsterdam. Tot en 
met woensdag 15 augustus 2012 kan eenieder tegen een ontwerpbesluit of de ontwerpbesluiten zienswijzen 
naar voren brengen bij het college van B&W van de gemeente Amsterdam, Postbus 922, 1000 AX 
Amsterdam.
 • besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning (kenmerk HZ_WABO-2012-003974) 
voor het uitbreiden van twee perrons aan de oostzijde van station Amsterdam Zuid WTC op de locatie 
Zuidplein 10 (tussen NS-km 155.09 en 155.18).
Tegen het besluit kan een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Uit De Echo, 4 juli 2012:
“Aanvraag omgevingsvergunning
 • Fred Roeskestraat 94A -470747, tijdelijk uitbreiden school met 4 lokalen voor een periode 
van 5 jaar.
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Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning 
 • Europaplein 14 -379791, plaatsen tijdelijk paviljoen t.b.v. IBC 2012, periode augustus-
september.
Deze ontwerpbeschikking ligt vanaf 5 juli zes weken ter inzage. Zienswijze indienen kan mondeling en 
schriftelijk.
Verlengen beslistermijn met zes weken
 • Strawinskylaan 1-372659, uitbreiden vloeroppervlak podiumkantoor B level 4.”
 
4-8 juli Eindexamententoonstelling Gerrit Rietveld Academie, Fred Roeskestraat 96
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Thema avond BPZ  22 maart 19.30 uur, Winkels op de Zuidas
Drie sprekers houden vanuit hun specifieke deskundigheid een voordracht:
 • Mariolein Hoevenaar spreekt over de conclusies uit haar scriptie Winkels in de Zuidas, 
shoppen en waarden.
 • De heer Dippel, dienst EZ Amsterdam, spreekt over het nieuwe MKB-beleid Amsterdam 
daarbij ook kijkend naar de regio.
 • Bas Boeker, dienst Zuidas, vertelt over de actuele plannen.
U bent welkom om 19.30 uur, in MFC Het Binnenhof A.J. Ernststraat 112 (ingang aan het schoolplein).
 
 
‘Het verkeer blijft razen, maar onder de grond’
  Foto: Bas Uterwijk
“Eindelijk is het zover: de A10 bij Zuidas gaat ondergronds, en station Zuid wordt uitgebreid. Ik ben heel 
tevreden dat het er van komt, want hoewel het plan 1,4 miljard kost, is dat juist in deze economisch moeilijke 
tijd een verstandige investering. In Zuidas verdienen we een flink deel van ons nationaal inkomen, en als 
Nederland sterker uit de crisis wil komen, dan is het verstandig het gebied aantrekkelijker te maken. Voor 
bedrijven én voor bewoners.
Wat gaat er precies gebeuren?” Lees hier het volledige artikel van Klaas de Boer, directeur Zuidas.
 
Opening van het vernieuwde station Amsterdam Zuid
Dinsdag 20 maart, tussen 9.00-10.00 uur vindt de opening van het vernieuwde station Amsterdam Zuid 
plaats aldus NS, ProRail en dienst Zuidas.
 
Subsidie voor daktuin VU
“De gemeente Amsterdam geeft 130.000 euro subsidie voor de aanleg van een daktuin bij het hoofdgebouw. 
Het idee voor zo’n tuin komt van studentenvakbond SRVU, die ook de subsidie heeft aangevraagd. De 
gemeente eist wel dat de VU eenzelfde bedrag investeert en dat de daktuin eind 2013 aangelegd is. De 
universiteit bestudeert diverse varianten voor realisatie van zo’n tuin op een dak van de laagbouw rond het 
hoofdgebouw. Daarbij is een van de vragen of het een toegankelijke of een zichttuin moet worden.” Aldus, 
het artikel in Ad Valvas, 23 februari 2012.
              
 
Inspraaktermijn voor bomenbeleid verlengd
Het stadsdeel Zuid werkt aan nieuw bomenbeleid en een hierop gebaseerde bomenverordening. Het 
concept bomenbeleid en de concept bomenverordening zijn in de inspraak van 12 januari tot en met 18 
maart 2012. Inspraaktermijn verlengd tot 18 maart.
 
 
Informatieavond Amstelveenlijn 6 maart, 19.00-21.00 uur, WOC Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
Op 6 maart wordt er informatieavond gehouden over de Amstelveenlijn voor bewoners van Buitenveldert en 
Amstelveen.
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Bekendmakingen & Kennisgevingen
 Verleende ontheffing werktijden
Ontheffing krachtens artikel 4.10 Bouwverordening heeft betrekking op:
Amstelveenseweg 587 t/m 593, De Boelelaan 1119, kenmerk: W01/0304-2008, monolithisch afwerken van 
een vloer, laag -1 t.p.v. de torenkraansparingen van dinsdag 6 maart 2012 19:00 uur t/m woensdag 7 maart 
2012 07:00 uur.
 
Werkzaamheden op de Zuidas
Een overzicht van de verschillende werkzaamheden in uitvoering tot en met 2012, inclusief tekening, vindt u 
in het overzicht Zuidas (PDF). Heeft u een vraag, suggestie of een klacht? Neem dan contact op met Ray 
Elstak, programmamanager grote projecten, telefoon 14 020, e-mail r.elstak@zuid.amsterdam.nl.
 
Kalfjeslaan afgesloten vanwege werk Zuidas
Het Parool meldt dat:” vanaf maandag 5 maart is de Kalfjeslaan in Buitenveldert afgesloten tussen de 
Buitenveldertselaan en Doornburg. Fietsers rijden in beide richtingen via de De Cuserstraat of via de Bos en 
Vaartlaan. Vanwege bouw voor de Zuidas moet meer ruimte voor oppervlaktewater worden gecreëerd in het 
Kleine Loopveld om regenwater snel genoeg te kunnen afvoeren.”
 
 
“Wat heeft de Europese cultuur ons vandaag nog te zeggen?“ 2 maart, 17:00-18:00 uur in de Thomaskerk, 
Prinses Irenestraat 36
Michiel Goudswaard in gesprek met Rob Riemen, directeur van het Nexus Instituut. Schrijver en cultureel 
filosoof Rob Riemen spreekt over de totstandkoming van het Nexus Instituut, het Europese 
beschavingsideaal en de eeuwige terugkeer van het fascisme in een openhartig gesprek met Michiel 
Goudswaard (journalist Het Financieele Dagblad).
 
VU Connected literatuur op de Zuidas, 8 maart, 19:30-21:00 uur, Amsterdam Bright City, Claude 
Debussylaan 2-8
In het kader van de internationale vrouwendag praat Elsbeth Etty met sportjournalist Barbara Barend. Over 
een van de boeken die haar inspireerde: Is dit een mens van Primo Levi.
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Thema avond BPZ  22 maart 19.30 uur, Winkels op de Zuidas
Drie sprekers houden vanuit hun specifieke deskundigheid een voordracht. Mariolein Hoevenaar spreekt 
over de conclusies uit haar scriptie Winkels in de Zuidas, shoppen en waarden. De heer Dippel, dienst EZ 
Amsterdam spreekt over het nieuwe MKB-beleid Amsterdam daarbij ook kijkend naar de regio en Bas 
Boeker dienst Zuidas vertelt over de actuele plannen.
U bent welkom om 19.30 uur, in MFC Het Binnenhof A.J. Ernststraat 112 (ingang aan het schoolplein).
 
Vorige Thema avond 16 februari, Leegstaand kantoor inspireert studenten Academie voor Bouwkunst 
Bruno Doedens en een van zijn studenten wisten op boeiende wijze te vertellen over hun ervaringen en de 
resultaten van het onderzoek om Winterthur weer aan de buurt terug te geven. De studenten hadden de 
opdracht gekregen om het leegstaande kantoor aan de Prinses Irenestraat, een betekenisvol element te 
laten worden in en voor de buurt. Het experimentele onderzoek waarbij de sociale context uitgangspunt kan 
zijn, leverde verrassende ideeën op die binnenkort op onze website worden gezet. Na afloop werd door 
vragen van het publiek nog meer duidelijk dat bouwen meer is dan een mooi gebouw neerzetten. Momenteel  
worden studenten gedurende hun studie ook geconfronteerd met het besef dat het sociale weefsel van een 
stad of buurt evenzeer telt in hun toekomstig beroep.
 
 
Bericht in Nul20 “ Vijfduizend woningen extra dankzij ZuidasDok”
Het ZuidasDok gaat er na jarenlange discussie toch komen.  Autosnelweg A10 ondergaat een verbreding  en 
verdwijnt over de 1200 meter tussen Beethovenstraat en Amstelveenseweg in twee tunnels. Daardoor 
ontstaat aan de flanken van de tunnels ruimte voor de bouw van vier- tot vijfduizend woningen. Verder wordt 
station Zuid uitgebreid en gemoderniseerd. Met de bouw van het dok is een investering van bijna 1,4 miljard 
gemoeid.
De ondertunneling van de A10 geeft het uit de jaren zeventig daterende station Zuid de ruimte  voor 
uitbreiding. Het station krijgt een extra entree, bredere perrons en nieuwe metroperrons.  Boven de A10-
tunnel komt een busstation. “Het Zuidasdok geeft een adrenalinestoot aan de Nederlandse economie,” zo 
verklaarde minister Schultz van Haegen donderdag bij de presentatie van de plannen. Lees hier meer.
 
 Nieuwe afspraken vergunningen RAI

http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bouw-woningtoezicht/bwt-2012/kopie-verleende-5/?&IdxPagIdt=421764
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bouw-woningtoezicht/bwt-2012/kopie-verleende-5/?&IdxPagIdt=421764
http://www.zuid.amsterdam.nl/publish/pages/269928/zuidas02022012.pdf
http://www.zuid.amsterdam.nl/publish/pages/269928/zuidas02022012.pdf
mailto:r.elstak@zuid.amsterdam.nl
mailto:r.elstak@zuid.amsterdam.nl
http://www.thomasopen.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=56
http://www.thomasopen.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=56
http://vuconnected.nl/programma/literatuur-op-de-zuidas-met-barbara-barend
http://vuconnected.nl/programma/literatuur-op-de-zuidas-met-barbara-barend
http://www.nul20.nl/node/2744
http://www.nul20.nl/node/2744


Op de website van stadsdeel Zuid werd 20 februari vermeld dat RAI, Stadsdeel Zuid en de Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht (DMB) een convenant hebben gesloten. In dit convenant 2012-2017 staan afspraken over 
vergunningprocedures. RAI kan nu zelf toestemming aan haar klanten en zichzelf verlenen voor vergunning 
plichtige activiteiten in en om de RAI. Ook krijgt de RAI een grotere controlerende rol. Voorheen werden 
vergunningen verleend en gecontroleerd door stadsdeel Zuid en de DMB.
http://www.zuid.amsterdam.nl/@508253/nieuwe-afspraken/
 
 
 
Jeugdvoetbal bij AFC. Archieffoto © Marc Driessen
Dienst Zuidas meldt 15 februari: AFC in Zuidas
De gemeente Amsterdam/dienst Zuidas en De Amsterdamsche Football Club (AFC) zijn geruime tijd met 
elkaar in gesprek over hoe AFC met het sportpark ” Goed Genoeg” een plek kan worden gegeven in het 
kader van de ontwikkeling van de Zuidas. Het afgelopen jaar is er een zogenoemd ontwikkelingsmodel voor 
het deelgebied Ravel opgesteld, waarin het sportpark in een nieuwe configuratie en met 5 kunstgrasvelden 
is ingepast. Momenteel bespeelt AFC 7 velden, waarvan 2 tijdelijk. Lees hier verder.
 
 
Verhuizing Stibbe vrijwel rond
De verhuizing van het Amsterdamse hoofdkantoor van Stibbe is zo goed als rond. Doordat ING Real Estate 
development nog dit jaar begint met de ontwikkeling van de parkeergarage die onder het nieuwe gebouw 
moet komen, is de verhuizing mogelijk. Dat meldt PropertyNL. Het kantoor van Stibbe – en ook het 
hoofdkantoor van Akzo Nobel – gaat van de Strawinskylaan naar het deelgebied Beethoven aan de Zuidas. 
Het komt daar naast het Sint Nicolaas Lyceum, waarvan de bouw vergevorderd is. Het zou gaan om twee 
gebouwen, van ongeveer 13.500 m2 voor AkzoNobel en van ongeveer 14.400 m2 voor Stibbe. Lees hier 
verder.
 
Dienst Zuidas laat weten: Werkzaamheden Gershwinplein uitgesteld als gevolg van de vorst
Eerder hebben wij u bericht (Bewonersbrief Gershwin 26 januari jl.) dat de werkzaamheden op het 
Gershwinplein (het planten van de nieuwe bomen) zouden starten vanaf week 5. Echter, door de strenge 
vorst kon er niet gewerkt worden. Nu de vorst uit de grond is kunnen de werkzaamheden worden hervat. 
Deze zullen starten in week 8 en zullen ongeveer 5 weken duren.
 
 
Bekendmakingen en kennisgevingen
Verleende ontheffing werktijden: Amstelveenseweg 587 t/m 593, De Boelelaan 1119 (22-02-2012)
Aanvragen voor een omgevingsvergunning
–          Europaboulevard 3 – 326625, indelen en inrichten gebouw (09-02-2012);
–          Claude Debussylaan 130 t/m 132 – 330821, veranderen gebouw tot horecafunctie (11-01-2012);
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Voor deze aanvragen geldt dat (in dit stadium) geen 
zienswijzen kunnen worden ingediend.
 
Verleende vergunningen stadsdeel Zuid
Gustav Mahlerplein 14, 1082 MA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, 
verzonden d.d. 9 februari 2012. Dossiernummer 16-355057;
Zuidplein 11, 1077 XV: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf zonder terras, verzonden d.d. 9 
februari 2012. Dossiernummer 16-325511
De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 20 februari 2012 gedurende zes 
weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.
Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes weken na 
verzending een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Amsterdam, postbus 202, 1000 AE 
Amsterdam.
 
 
 
Vastgoed fraude op de Zuidas ?
 
1e fraudefietstocht over de Zuidas
Op FTM schreef Eric Smit over de fietstocht die heeft plaatsgevonden. Onder leiding van journalist Vasco – 
Vastgoedfraude – van der Boon, maakten elf ambtenaren een educatieve fietstocht langs geestelijk lenige 
advocaten, blinde accountants en talrijke “fraudekavels”. Lees hier meer.
VUconnected in gesprek met Vasco van der Boon
1 maart 2012 17:00 t/m 18:30 uur, Amsterdam Bright City, Grand Café, Claude Debussylaan 2-8.

Architectuurwandelingen in Zuidas op 2 maart start 12.30 uur
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Walk2Art neemt u mee voor een rondleiding (1,5 uur) langs de gedurfde en gevarieerde architectuur van 
Zuidas. Hoge kantoortorens zoals de Erick van Egeraat toren en de Viñolytoren sluiten prachtig aan bij o.a. 
de gecombineerde woon- en werktorens Amsterdam Symphony van architect Pi de Bruijn en New Amsterda
 
 
Kunstreservebank later van start
Het streven is om eind maart alles gereed te hebben zodat de bank uiterlijk 1 April officieel van start kan 
gaan. Heeft u een goed idee voor deze opening, of wilt u meehelpen met de voorbereidingen, laat het hen 
weten want ze kunnen alle hulp goed gebruiken!
 
Tentoonstelling De Stad als theater in Amsterdams Centrum Fotografie 25.2 t/m 10.3
De stad als theater: architectuur vormt het decor, mensen acteren als figuranten, soms als hoofdrolspelers. 
Het resultaat van meerdere maanden fotograferen op de Zuidas door Udo Geisleris nu te zien in het 
Amsterdams Centrum Fotografie (ACF), opening 25 feb. om 17.00 uur, te zien t/m 10 maart (do t/m za). Het 
fotoboek ‘Amsterdam Zuidas – decor and figurantes’ is uitgekomen bij blurb.
 
 Lunchconcerten in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36
Op 28 februari concert door Lestari Scholtes, piano en Gwilym Janssens, piano. Zij spelen van I. Stravinsky 
(1882 – 1971), ‘Petrouchka’.
 
Start inschrijving Zuidas Run 
De inschrijving van de Zuidas Run 2012 is geopend. De Zuidas gaat zich voorbereiden op dé business run 
van Nederland die op zondag 10 juni 2012 zal plaatsvinden. Lees hier meer.
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ZuidasDok 
De ondertunneling van de A10 bij de Zuidas geeft het verouderde station Amsterdam Zuid de ruimte om uit 
te groeien tot een hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt. Het station, dat in 1978 werd gebouwd en 
ingeklemd zit tussen de rijbanen van de A10, krijgt een forse uitbreiding. Die uitbreiding is nodig om de 
toenemende stroom treinreizigers op de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad te verwerken. De 
komende jaren wordt de treinfrequentie op het traject fors verhoogd. In plaats van de huidige 12 treinen per 
uur, gaan er 20 tot 24 treinen per uur rijden. Voor de langere termijn wordt een groei naar 95.000 tot 130.000 
treinreizigers per werkdag verwacht.
Het station krijgt een extra entree, bredere treinperrons en nieuwe metroperrons en gaat ruimte bieden voor 
een hoogwaardige tramverbinding naar Amstelveen. Direct bij de station entree, boven de A10-tunnel komt 
het busstation voor stads- en streekbussen en een taxistandplaats. Onder het Mahlerplein komt een 
fietsenstalling. In de plannen is ruimte gereserveerd voor een toekomstige uitbreiding van het spoor. Lees de 
hele tekst op de website van de dienst Zuidas.
Voor publicaties en kamerstukken o.a. met afspraken kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.
Reactie Van der Laan op AT5: geen zorgen over risico’s Zuidas
Burgemeester Van der Laan is het niet eens met de kritiek dat de plannen voor de Zuidas al gepresenteerd 
zijn, voordat er sluitende afspraken zijn gemaakt over eventuele tegenvallers. Dat zei hij vanavond (10 
februari 2012) in ‘Het Gesprek met de Burgemeester‘.
 
SAAL-kunstwerken nieuwe uitdaging voor DMB
Op de website van de gemeente Amsterdam valt te lezen dat het bestaande spoor tussen Schiphol, 
Amsterdam, Almere en Lelystad (OVSAAL) de komende jaren wordt verdubbeld. Op het traject moeten voor 
verschillende bouwwerken omgevingsvergunningen worden verleend. Deze week zal ProRail de eerste van 
een hele reeks vergunningaanvragen indienen bij DMB (dienst milieu en bouwtoezicht). Een uitdaging voor 
de bouwafdelingen, aldus DMB.
De uitbreiding van het spoor van 2 naar 4 sporen is noodzakelijk om een groeiend reizigersaantal in de regio 
comfortabel te kunnen vervoeren. De uitbreiding wordt over het hele traject in verschillende fasen 
gerealiseerd. In 2010 heeft Rijkswaterstaat het tracebesluit goedgekeurd. De uitbreiding van het spoor is 
vergunningvrij maar voor de bouwwerken, op een spoorwegtraject kunstwerken genoemd, moeten 
omgevingsvergunningen worden aangevraagd.
Op Amsterdams grondgebied doorkruist de spoorlijn de stadsdelen Nieuw-West en Oost, en de ZuidAs. In 
het grootstedelijk gebied ZuidAs waar DMB bevoegd gezag is, komen ter hoogte van de Beethovenstraat en 
de Europaboulevard spoorwegviaducten en ook het station RAI wordt uitgebreid. Het stadsdeel Oost heeft 
de behandeling van de vergunningaanvragen voor de benodigde kunstwerken overgedragen aan DMB. 
Marie-Anne Eitjes, vergunningverlener bij de afdeling Vergunningen Bouw en Gebruik van DMB toetst alle 
aanvragen aan de eerder in het tracébesluit gemaakte afspraken.
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Het Parool: Zuidas snijdt Amstelveen af
Het Parool berichtte op 9 februari dat Amstelveen slechter bereikbaar wordt met het openbaar vervoer door 
het akkoord tussen het rijk, de provincie Noord-Holland en Amsterdam over de Zuidas dat vandaag is 
gepresenteerd.
De tunnel die er komt voor de A10 betekent het einde van lijn 51, de sneltram die – deels als metro – van 
Amstelveen naar Amsterdam CS rijdt. Het is ook de definitieve doodsteek voor de lang gekoesterde ambitie 
de Noord/Zuidlijn op termijn te verlengen naar Amstelveen.
 
Ondertunneling A10 niet rendabel volgens het Centraal Planbureau 
De ondertunneling van de A10 bij het Amsterdamse kantoorgebied de Zuidas is niet rendabel, aldus het 
Centraal Planbureau vrijdag. Het CPB maakte een kosten-batenanalyse van het miljoenenproject en 
concludeert dat baten van fors zijn overschat.
De gemeente Amsterdam, het Rijk, de provincie Noord-Holland en de stadsregio Amsterdam maakten 
donderdag bekend dat een deel van de A10 bij de Zuidas ondergronds komt. Het project gaat zo’n 1,4 
miljard euro kosten.
Volgens het CBP is met name de waarde van de nieuwe openbare ruimte op de tunneldaken -360 miljoen 
euro- niet realistisch. De fysieke verandering is daarvoor te beperkt.
Zuidas ook in weekend levendig
Zuidas, 08.00 uur ‘s ochtends op een doordeweekse dag. Mannen in pakken en druk telefonerende vrouwen 
lopen vastberaden op hun doel af. Het WTC, ABN Amro, de VU; de vaak hoge en grote gebouwen stromen 
rond dit tijdstip alweer vol. Voor al deze mensen begint een nieuwe werkdag in het 270 hectare grote 
werkgebied. Want dat is het nu: vooral een werkgebied. Druk doordeweeks, plat gezegd ‘dood’ in het 
weekend. Niet lang meer, als het aan de Dienst Zuidas ligt. ‘We willen de Zuidas leuker, levendiger en beter 
maken. Ook in het weekend.’ Het artikel met een interview met projectleider 15 by 15, Harry Wien, staat in 
de Echo van 14 februari.
 
Stadsdeel Zuid organiseert Bewonersavond op 21 februari, Brahmsstraat 32 
Op 21 februari 2012 organiseert het stadsdeel opnieuw een bewonersavond. De nadruk zal liggen op de 
uitvoering van de werkzaamheden o.a. in de Beethovenstraat. Dinsdag 21 februari om 20.15 uur in de 
Brahmshof, Brahmsstraat 32. Inloop vanaf 20.00 uur. Voor het groot onderhoud Beethovenstraat zie 
www.zuid.amsterdam.nl (via ‘Wegen en verkeer’ onder ‘Werk aan de weg’).
Verleende vergunningen 10 februari, stadsdeel Zuid
De Boelelaan 2, 1083 HJ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 13 februari 
2012 tot en met 2 april 2012.
 
 
Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere
Op 13 februari werd het voornemen van B&W bekend gemaakt. Zie voor meer informatie de website van de 
gemeente Amsterdam.
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Thema avond BPZ   16 februari  Leegstaand kantoor inspireert studenten Academie voor Bouwkunst 
Tracy Metz en Cisca Griffioen deden al verslag van de ideeën die jonge architecten van de Academie 
van Bouwkunst presenteerden in het gebouw Winterthur. De studenten kregen de opdracht om het 
leegstaande kantoor aan de Prinses Irenestraat, een betekenisvol element te laten worden in en voor 
de buurt. Voor een week veranderde Winterthur in een ware broedplaats van creatievelingen want het 
souterrain werd in gebruik genomen als atelier, kantine, en tentoonstellingsruimte. En geregeld 
trokken ze de buurt in. Het experimentele onderzoek naar hergebruik van gebouwen waarbij de 
sociale context uitgangspunt kan zijn, leverde verrassende ideeën op.
Bruno Doedens, gastdocent aan de academie voor Bouwkunst en studenten laten deze avond zien 
tot welke ideeën Winterthur inspireerde: markt annex restaurant, een golfbaan of stilteruimte en 
meer. In de resultaten is het antwoord op de vraag terug te vinden: hoe kan een gebouw voor de 
buurt weer tot leven gebracht worden. Na de presentaties is er gelegenheid voor discussie. U bent 
welkom om 19.30 uur, in MFC Het Binnenhof A.J. Ernststraat 112 (ingang aan het schoolplein).
 
Bekendmakingen
 Agenda van de Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit
Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit
op donderdag 9 februari 2012, aanvang: 09:00 tot 12:30 uur en eventueel vanaf 19:30 uur tot 22:30 
uur, locatie: Rooszaal 0239, Stadhuis
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LET OP: AGENDAPUNTEN 15 EN 16 ZIJN UITGESTELD. DE PUNTEN KOMEN 8 MAART 2012 OP DE 
AGENDA.
 
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 1.2.2012
Claude Debussylaan 191-193, 183-185,195-197,203-205 – 313313, opsplitsen 4 appartementen 
(24-01-2012)
Aanvraag evenementenvergunningen 3.2.12 bij stadsdeel Zuid
Gustav Mahlerplein 90, 1082 MA: voor het houden van een hardloop evenement “Zuidas Run 2012” 
op 10 juni 2012 van 10:00 uur tot 18:00 uur. Dossiernummer 32-377564.
De bovengenoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf  6 februari 2012 gedurende 
twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.
Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk 
kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel 
Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.
 
 
Bestuurlijk besluit Zuidas uitgesteld
Het Bestuurlijk Besluit over Zuidas is nog niet genomen, zo meldde FTM op haar website. De 
persconferentie met minister Schultz zou een week zijn uitgesteld.
Het Parool schreef eerder dat een akkoord over de financiering op korte termijn “binnen handbereik” 
was. Een maand eerder zou volgens de krant een “beslissend overleg” met minister Melanie Schultz 
(infrastructuur) en de Amsterdamse wethouders Maarten van Poelgeest (ruimtelijke ordening) en Eric 
Wiebes (Verkeer) zijn uitgesteld omdat “er geen zicht was op overeenstemming”
Van een eerder tekort van vierhonderd miljoen euro resteerde toen nog honderd miljoen, aldus het 
Parool. De kosten zitten voornamelijk in het ondergronds brengen van de snelweg A10 over een 
lengte van 1200 meter waardoor er ruimte vrijkomt voor kantoren, winkels en parkeergarages.
Volgens Frederijk Haentjes van het projectbureau Zuidas “schrijft het Parool niet altijd de waarheid”. 
Het klopt het dat er donderdag overleg heeft plaatsgehad, maar zijn volgens Haentjes er geen 
besluiten genomen. “we zijn al enige tijd met het Rijk in overleg en dat gaat nog wel even duren”. 
Haentjes kan geen uitspraken doen over de termijn waarin het Bestuurlijk Besluit definitief vast staat 
en openbaar kan worden gemaakt.
Bronnen dicht bij het overleg melden FTM dat er donderdag “constructief overleg” heeft 
plaatsgevonden waarbij de laatste details over de financiële risico’s zijn uitgewerkt en dat de 
persconferentie met minister Schultz een week is uitgesteld. Haentjes wilde daar geen commentaar 
op geven, aldus FTM.
 
Gerrit Rietveld Academie ontwerpt eigen nieuwbouw
Op 1 februari 2012 meldde EZPress: Onder het motto ‘Gerrit&Willem Do-It-Yourself’ zijn de Gerrit 
Rietveld Academie en het (Willem) Sandberg Instituut uit Amsterdam begonnen met het ontwerp van 
een nieuw gebouw, ontworpen door de academie zelf. Het College van Bestuur is er van overtuigd 
dat het talent dat aanwezig is in de academiegemeenschap de beste basis biedt om een gebouw te 
realiseren dat past bij het kunstvakonderwijs van de toekomst. Ruimtegebrek èn de wens om alle 
onderwijsactiviteiten op één plaats samen te brengen, zijn aanleiding geweest voor het 
vooruitstrevende nieuwbouwproject. Studenten, docenten en alumni werden uitgenodigd om teams 
te vormen en met een ontwerpvoorstel te komen. Op donderdag 26 januari jl. hebben een vakjury en 
de voltallige Rietveld gemeenschap unaniem het winnende ontwerp gekozen. Het winnende team 
FedLev bestaat uit twee docenten (tevens alumni) en twee studenten van de academie. Het ontwerp 
voor het derde gebouw aan de Amsterdamse Fred. Roeskestraat wordt de komende maanden 
uitgewerkt. Het streven is het gebouw in september 2014 in gebruik te nemen. Zo schrijven Gerrit en 
Willem hun eigen geschiedenis.
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“Young Professionals nemen senioren op date”. Dit jaar ontmoeten senioren en Young Professionals 
elkaar op zaterdagmiddag 11 februari. Het programma is als volgt:
•    12.00 uur : Kennismaking en lunch in de Thomaskerk ()
•    13.45 uur : Middagprogramma per koppel
•    16.30 uur : Borrel + pubquiz WTCafé de Blauwe Engel; Strawinskylaan 143 (in het WTC gebouw)
Aanmelden kan via e-mail: valentijnsdag@zingevingzuidas.nl of via telefoonnummer: 06-41187022.
 

Weekbericht 5
1 februari 2012

Thema avond BPZ   16 februari   Leegstaand kantoor inspireert studenten architectuur
Tracy Metz en Cisca Griffioen deden al verslag van de ideeën die jonge architecten van de Academie van 
Bouwkunst presenteerden in het gebouw Winterthur. De studenten kregen de opdracht om het leegstaande 
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kantoor aan de Prinses Irenestraat, een betekenisvol element te laten worden in en voor de buurt. Voor een 
week veranderde Winterthur in een ware broedplaats van creatievelingen want het souterrain werd in 
gebruik genomen als atelier, kantine, en tentoonstellingsruimte. En geregeld trokken ze de buurt in. Het 
experimentele onderzoek naar hergebruik van gebouwen waarbij de sociale context uitgangspunt kan zijn, 
leverde verrassende ideeën op.
Bruno Doedens, gastdocent aan de academie voor Bouwkunst en studenten laten deze avond zien tot welke 
ideeën Winterthur inspireerde: markt annex restaurant, een golfbaan of stilteruimte en meer. In de resultaten 
is het antwoord op de vraag terug te vinden: hoe kan een gebouw voor de buurt weer tot leven gebracht 
worden. Na de presentaties is er gelegenheid voor discussie. U bent welkom om 19.30 uur, in MFC Het 
Binnenhof A.J. Ernststraat 112 (ingang aan het schoolplein).
 
Zuidas Groener
Op de thema avond van vorige week, 26 januari, Zuidas Groener is een aantal uitvoeringsplannen voor 
groen toegelicht. Wat kunt u in de lente verwachten?
•    drijvende broedeilandjes voor watervogels in de waterham bij de Fred Roeskestraat,
•    bloemrijke graslanden op verschillende plekken in de berm bij de Beethovenstraat,
•    bestaande boombakken bij het Gershwingebouw komen als mobiel parkje eerst langs de Leo Smitstraat 
en gaan later naar terrein van het SNLyceum,
•    voor de gevel van het sportcentrum aan de Boelelaan worden wingerds geplant zodat een groene gevel 
ontstaat die in de herfst prachtig verkleurt: en een kunstenaar zal de bovenzijde van de gevel een ander 
aanzien geven,
•    er worden extra bijenkasten neergezet die door een imker worden beheerd,
•    het talud bij het viaduct Parnasusweg krijgt bloeiende vaste planten,
•    er start een onderzoek naar de mogelijkheden om Zuidas boomkwekerij aan te leggen. Het idee is om in 
de toekomst bomen van formaat te planten tussen de nieuwe gebouwen.
Kortom, een flink aantal ideeën dat tijdens de fietstocht in 2011 is ontstaan, gaat in uitvoering.
 
Bestemmingsplan Gershwin vastgesteld
Dienst Zuid meldt dat op woensdag 25 januari de gemeenteraad het bestemmingsplan Gershwin heeft 
vastgesteld. In het bestemmingsplan is de bestaande situatie van Amsterdam Symphony en de 
woongebouwen Miles en Django bestemd.
Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in de ontwikkelingsmogelijkheid van nog 14 gebouwen, waarvan 
de meeste woongebouwen. In totaal worden nog circa 1000 woningen in dit deelproject gerealiseerd.
De plinten (gebouwlagen op de begane grond) van de gebouwen van Gershwin aan de Mahlerlaan, de 
Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat zijn bestemd voor commerciële en niet-commerciële 
voorzieningen.
 
Route hoofdnet fiets Beethovenbuurt, bespreking   6 februari  19.15-21.30 uur in de Thomaskerk
De dienst Zuidas geeft een toelichting op de mogelijke routes. Het programma is als volgt:
19.15 -19.30 uur: Welkom en ontvangst met koffie en thee
19.30 -19.35 uur: Inleiding (Mw. Driessen, dienst Zuidas)
19.35 -20.00 uur: Toelichting mogelijke routes (Dhr. Muller/Dhr. Van Lit, dienst
Ruimtelijke Ordening)
20.00 -20.45 uur: Beoordeling routes door aanwezigen middels criteria (Mw.
Dnessen, dienst Zuidas)
20.45-21.00 uur: Pauze
21.00 -21.30 uur: Formuleren voorkeursvariant / Toelichting vervolg
Van deze avond wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt samen met het advies van
dienst Zuidas en dienst I W aan de wethouder voorgelegd. Uiteindelijk besluit de
gemeenteraad over de definitieve route hoofdnet fiets door Beethoven.
Graag vooraf aanmelden bij Mw. S. Bouwman, bij voorkeur via mail sbn@zuidas.nl of telefonisch
op 06 2220 5221.
 
Bekendmakingen
Genomen besluiten voor Zuidas die zijn voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Omgevingsvergunning: (wegaanpassing Amstelveenseweg ter hoogte van gebouw Westflank VUmc)
Bij besluit van 20 januari 2012 is onder nr. 164460/6516 een omgevingsvergunning verleend voor de 
wegaanpassing van de Amstelveenseweg ter hoogte van gebouw Westflank van VU medisch centrum. Deze 
vergunning ligt vanaf 26 januari 2012 voor de duur van zes weken ter inzage. Het besluit is gewijzigd ten 
opzichte van het ontwerp van het besluit zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen. Deze wijziging heeft 
plaatsgevonden om tegemoet te komen aan zienswijzen die over het ontwerpbesluit zijn ingediend.
Aanvraag omgevingsvergunning
Prinses Irenestraat 31 t/m 33 – 305189, slopen binnenwanden en elementen (17-01-2012).
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.
Voor deze aanvragen geldt dat (in dit stadium) geen zienswijzen kunnen worden ingediend.
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Aanvraag evementenvergunning: Zuidplein, 1077 XV: voor het houden van een evenement “Zomerfeest 
2012” op 29 juni 2012 tot en met 30 juni 2012 van 17.00 uur tot 01.00 uur.
De bovengenoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf 30 januari 2012 gedurende twee 
weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.
Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk kenbaar 
maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam.
Verleende vergunningen stadsdeel Zuid: Arent Janszoon Ernststraat 599, 1082 LD: voor het werken in de 
openbare ruimte gedurende de periode van 2 februari 2012 tot 30 maart 2012, verzonden d.d. 26 januari 
2012. Dossiernummer 43-370085;
Van Nijenrodeweg 469, 1082 HM: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 6 
februari 2012 tot en met 10 november 2012, verzonden d.d. 25 januari 2012. Dossiernummer 43-359004.
De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 30 januari 2012 gedurende zes 
weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.
Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes weken na 
verzending een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 
BA Amsterdam.
 
Oplevering Boelesloot Zuidas
In december is het stuk van De Boelesloot liggend bij BL46, het voormalig universitair sportcentrum, 
opgeleverd. De oplevering van dit stuk is een belangrijke stap. Er ligt nu een doorgaande waterverbinding 
van de Buitenveldertselaan naar de Europaboulevard.
De Boelesloot neemt de afwaterings-, bergings- en grondwaterregulerende functies van de Spoorslagsloot 
over. De Spoorslagsloot wordt gedempt om de toekomstige uitgifte van kavels en de aanleg van het Dokop 
de Zuidas mogelijk te maken.
Ingenieursbureau Amsterdam heeft De Boelesloot technisch uitgewerkt en hiervoor het bestek geschreven. 
Vervolgens is directie gevoerd en toezicht gehouden op het uitgraven van de sloot, het inrichten van het 
maaiveld en het verleggen van kabels en leidingen. De kabels en leidingen zijn verlegd voor de aanleg van 
een duiker ter hoogte van BL46. Deze duiker verbindt De Boelesloot vanuit deelgebied Vivaldi, via Ravel met 
de De Boelegracht in Gershwin.
De sloot is nu 6 tot 8 meter breed. Als de gebiedsontwikkeling start, wordt de sloot een gracht van 20 meter 
breed. Dit verbreden gebeurt gefaseerd en is op al ontwikkelde gebieden uitgevoerd.
 
Akkoord Zuidas in zicht, kopte Het Parool
Het Amsterdamse stadsbestuur en het kabinet zijn in vergevorderde onderhandelingen over het ondergronds 
brengen van de A10 bij de Zuidas.
Volgens ingewijden is een akkoord over de financiering op korte termijn binnen handbereik. Dat is 
opmerkelijk, gezien de honderden miljoenen die ermee zijn gemoeid en de bezuinigingsopgave van het 
kabinet. Het regeerakkoord onderstreept wel het belang van de Zuidas voor de economie.
Vorige maand werd een beslissend overleg met minister Melanie Schultz (Infrastructuur) en de wethouders 
Maarten van Poelgeest (Ruimtelijke Ordening) en Eric Wiebes (Verkeer) uitgesteld, omdat geen zicht was op 
overeenstemming. Daarna gingen de onderhandelingen op ambtelijk niveau door. Van een eerder tekort van 
vierhonderd miljoen euro resteerde toen honderd miljoen. Vanmorgen was er nog geen akkoord, maar voor 
donderdag staat een vergadering gepland van de betrokken bestuurders.
De meeste kosten zitten in het ondergronds brengen van de snelweg over een lengte van 1200 meter. Dit 
creëert ruimte voor kantoren, winkels en parkeergarages. Mede door de betere luchtkwaliteit kunnen langs 
de randen maximaal tienduizend woningen komen.
Station Zuid/WTC schuift iets op. Op termijn kunnen trein en metro ook (deels) ondergronds, maar nu nog 
niet. Het is een uitgeklede versie van het ‘dokmodel’, waar jaren over is gesproken. (Margreet Van Beem en 
Bas Soetenhorst)
 
Werkbezoek Tweede Kamerfractie aan Zuidas
Afgelopen vrijdag de 27e januari kwamen twee leden van de Tweede Kamerfractie, Ronald Plasterk en Ed 
Groot van de PvdA op werkbezoek bij de Zuidas, als onderdeel van een meer omvangrijk werkbezoek.

 
Rechtbank bepaalde vorige week straf voor elf verdachten
De rechtbank in Haarlem bepaalde de straf voor elf van de veertien verdachten in de omvangrijke zaak. Het 
Openbaar Ministerie legde de elf in september omkoping, verduistering, oplichting, valsheid in geschrifte en 
deelname aan een criminele organisatie ten laste. Drie van de elf verdachten kwamen vandaag opdagen in 
Haarlem. Vervolg hier
 
Filosofie op de Zuidas, 9 februari van 16.00- 17.30, Grand Cafe Amsterdam Bright City, C. Debussylaan 2-8
Ad Verbrugge, VU-filosoof, gaat in gesprek met bekende Nederlanders over de onderstromen van de 
actualiteit. Deze keer is Anna Enquist, schrijfster, te gast.
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Anna Enquist liep een half jaar mee met de anesthesisten in het VU medisch centrum. Haar ervaringen 
verwerkte zij in de “doktersroman “De Verdovers” (november 2011) “Anesthesiologen zorgen dat een patiënt 
niets voelt bij medisch ingrijpen. Als iemand zou voelen wat er gebeurt, zou dat traumatisch zijn. Dat kunnen 
ze niet verdragen. Het is een mooie tegenstelling met mijn eigen vak.”
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“Young Professionals nemen senioren op date”. Dit jaar ontmoeten senioren en Young Professionals elkaar 
op zaterdagmiddag 11 februari. Het programma is als volgt:
•    12.00 uur : Kennismaking en lunch in de Thomaskerk ()
•    13.45 uur : Middagprogramma per koppel
•    16.30 uur : Borrel + pubquiz WTCafé de Blauwe Engel; Strawinskylaan 143 (in het WTC gebouw)
Aanmelden kan via e-mail: valentijnsdag@zingevingzuidas.nl of via telefoonnummer: 06-411
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