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Geachte heer/mevrouw, 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat er hard wordt gewerkt aan de  
verdere ontwikkeling van Zuidas. De bouw van Zuidasdok is in 
aantocht en het gebied aan de westzijde van de 
Buitenveldertselaan, het Kenniskwartier, zal de komende jaren 
transformeren naar een dynamische stadswijk. Bent u benieuwd 
naar deze ontwikkelingen in het Kenniskwartier? En naar de 
werkzaamheden en de impact van het werk van Zuidasdok aan de 
Arnold Schönberglaan? Dan nodigen wij u graag uit voor de 
informatiebijeenkomst op maandag 9 juli a.s.  
 
Datum:   9 juli 2018  
Tijd:   middag: 12.00 - 13.30 uur  
   avond: 19.00 – 21.00 uur  
Locatie:  De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2 
 
Programma  
Middag 
12.00 uur: inloop met broodje  
12.15 uur:  plenaire toelichting ontwikkeling Kenniskwartier 
12.30 uur:  plenaire toelichting werkzaamheden Zuidasdok 
12.45 uur:  informatiemarkt voor al uw vragen  
13.30 uur:  einde 
 
Avond 
19.00 uur: inloop  
19.15 uur:  plenaire toelichting ontwikkeling Kenniskwartier 
19.30 uur:  plenaire toelichting werkzaamheden Zuidasdok 
19.45 uur:  informatiemarkt voor al uw vragen 
21.00 uur: einde 
 

Datum 
19-06-2018 
Ons kenmerk 
20180607/al/MvE 
Behandeld door 
Maarten van Ettekoven 
Onderwerp 
Informatiebijeenkomst 
ontwikkelingen in zuidwest Zuidas 
en werkzaamheden Zuidasdok 
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Locatie deelgebied  Kenniskwartier en werkterrein Zuidasdok op Arnold Schönberglaan 
 
Toekomst Kenniskwartier 
Zuidas is niet alleen een uniek, internationaal deel van Amsterdam, door de concentratie van 
bedrijven, instellingen én woningbouw wordt het ook steeds meer een levendige stadswijk. Het 
Kenniskwartier (zie het rode vierkant in de kaart hierboven) huisvest naast de VU en het 
Amsterdam UMC, ook SC Buitenveldert, de ACTA en verschillende bedrijven en instellingen die 
focussen op kennis en innovatie. De komende jaren wordt het voorzieningenaanbod, de 
woningvoorraad en het kantorenaanbod verder vergroot waarmee we het Kenniskwartier 
aantrekkelijker maken voor een breed publiek. In het Kenniskwartier komen wonen, werken en 
studeren straks letterlijk bij elkaar.  
 
Werkzaamheden Zuidasdok 
Voor de start bouw van Zuidasdok treffen we diverse voorbereidingen. Zo wordt eind juli een 
werkterrein ingericht tussen de Arnold Schönberglaan, het Gustav Mahlerplein en de 
Parnassusweg. Dit terrein is nodig voor de verbouwing van station Amsterdam Zuid en op een later 
moment voor de bouw van de autotunnel. Sneltram 51 kan tot maart 2019 ongehinderd blijven 
rijden. Om ruimte te maken voor het werkterrein en ruimte te houden voor voetgangers en laden 
en lossen, komen de fietsparkeerplekken op de Arnold Schönberglaan te vervallen. Na het plaatsen 
van de bouwhekken wordt het terrein vlak gemaakt, wordt er materieel aangevoerd en starten we 
begin 2019 met de bouw van spoordekken op het werkterrein. De spoordekken vormen straks het 
dak van de nieuwe in- en uitgang van het station, de Brittenpassage.  

  
Op 9 juli infomeren wij u over het Kenniskwartier en over Zuidasdok. Uiteraard kunt u al uw vragen 
stellen en in gesprek gaan met medewerkers van de projecten. U krijgt ook informatie over de 
aanstaande zomerwerkzaamheden aan de De Boelelaan.  
 
Aanmelden 
Wij hopen van harte dat u aanwezig kunt zijn. In verband met de catering stellen we aanmelding 
zeer op prijs. Dat kan tot uiterlijk 6 juli via contact@zuidas.nl  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Amsterdam Zuidas  
 


