
Raadsnieuwsbrief 
grote projecten

Amstelveen bouwt aan de toekomst
De komende jaren gaat er veel gebeuren in Amstelveen. Zo krijgen we een nieuwe Amstelveenlijn, wordt de  
A9 verbreed en krijgt het Stadshart een facelift. Momenteel zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de  
Amstelveenlijn al in volle gang. Om u mee te nemen bij alle ontwikkelingen ontvangt u vanaf nu geregeld een 
digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief geeft het college u een update van de drie grote projecten. 

Belevingscentrum Amstelveen InZicht
In juni is belevingscentrum Amstelveen InZicht geopend; de centrale plek voor informatie over 
de Amstelveenlijn, de verbreding van de A9 en het Stadshart. Het centrum, dat is gevestigd 
boven de bibliotheek, heeft al veel bezoekers mogen verwelkomen. Afgelopen zomer zijn er 
vanuit InZicht diverse fietstochten georganiseerd langs de A9 en is er twee keer een bezoek 
gebracht aan de GVB mock up van de nieuwe tram voor de Amstelveenlijn die staat opgesteld 
in de Lekstraat in Amsterdam. Alle excursies waren binnen zeer korte termijn vol en de reacties 
na afloop waren lovend. Bent u al langs geweest? Het Belevingscentrum is open op woensdag 
en vrijdag van 12.00 – 17.00 uur, op donderdag van 12.00 – 20.00 uur en iedere eerste en derde 
zaterdag van de maand van 12.00 – 17.00 uur. Meer info via www.amstelveeninzicht.nl.
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Derde overkapping bij Bovenlandpad
In juni zijn afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat 
om het viaduct bij het Bovenlandpad te vergroten 
van 17 meter naar 80 meter. Hiermee wordt het een 
derde overkapping. De eigenaar van het ‘voormalige 
KPMG gebouw’ draagt bij aan de helft van de aanleg 
en inrichtingskosten omdat de overkapping van grote 
meerwaarde is voor de appartementen die zij daar 
realiseren. Er wordt gewerkt aan een inrichtings visie. 
Onder meer de Meanderbewoners betrekken we 
te zijner tijd bij het ontwerp. Ook hiervoor is nader 
onderzoek nodig. 

ANNA
In verband met de werkzaamheden aan de A9 heeft 
Rijkswaterstaat de Annakerk aangekocht. Het gebouw 
is beschikbaar gesteld voor lokale initiatieven, zodat 
deze weer van en voor Amstelveners wordt. Een aantal 
maatschappelijke instellingen en ondernemers,  
waaronder Heem Locaties en de Amstelveense bier-
brouwerij de Naeckte Brouwers, gaat onder de noemer 
ANNA gebruik maken van de voormalige kerkruimte. 
Momenteel zijn de werkzaamheden volop aan de gang. 
De eerste evenementen staan gepland voor november.

Inrichtingsvisie overkapping Oude Dorp  
De raad heeft in maart 2017 ingestemd met de gebiedsvisie Oude Dorp. De visie vormt de basis voor de verdere  
uitwerking van bouw- en inrichtingsplannen rond en op de overkapping. Dit geldt ook voor het ontwerp van de 
nieuwe Piet Heinschool. De aanvraag omgevingsvergunning voor de Piet Heinschool is in voorbereiding en gaat 
naar verwachting eind 2017 ter visie. In juni hebben de gemeente en Rijkswaterstaat de intentie uitgesproken  
om de overkapping 2 meter lager aan te leggen. Hierdoor sluit de overkapping veel beter aan bij de omgeving.  
De gemeente en Rijkswaterstaat onderzoeken samen wat de te volgen procedure is om deze optimalisaties in het 
project mee te nemen.



Communicatie
Metro en Tram heeft omwonenden rondom  de drie 
kruisingen geïnformeerd door onder andere in de 
buurt huis-aan-huis een nieuwsbrief te verspreiden 
over de werkzaamheden. Daarnaast konden  
omwonenden met vragen terecht tijdens twee  
speciaal hiervoor georganiseerde informatieavonden. 
 

Vooruitblik najaar 2017
Naast VITAL gaan ook Stedin, Gasunie en Nuon Warmte 
in het najaar aan de slag met kabel- en leidingwerk-
zaamheden. Bij de ongelijkvloerse kruisingen zullen 
proefopstellingen gemaakt worden om de bemaling van 
de bouwkuipen te testen en de toe te passen funde-
ringspalen. Daarnaast wordt er groen verwijderd voor de 
ombouw van de Amstelveenlijn. 

Bodemonderzoek Amstelveenlijn: 21 augustus tot en met 15 september
Om een goede indruk te krijgen van de bodemopbouw en de draagkracht van de diverse grondlagen verricht VITAL 
bodemonderzoek langs de Amstelveenlijn tussen station Zuid en Westwijk. Deze informatie is nodig om de juiste 
funderingen en bijbehorende werkwijzen mee te kunnen nemen in het ontwerp. Het onderzoek vindt plaats tussen 
21 augustus en 15 september 2017. 

Werkzaamheden kabels en leidingen
Om kabels en leidingen te kunnen verleggen heeft VITAL afgelopen zomer vijf gestuurde boringen verricht.  
Het verleggen is nodig om de kruispunten Sportlaan, Kronenburg en Zonnestein ongelijkvloers te kunnen maken. 
Bij een gestuurde boring wordt een buis of leiding onder de grond doorgetrokken, waarbij alleen het begin- en 
eindpunt bovengronds komen. Dit levert minder overlast op voor de omgeving dan een open ontgraving, omdat  
er geen sleuven gegraven hoeven te worden. 



Bouw Hudson’s Bay ligt op schema 
De eerste Nederlandse Hudson’s Bay is 
inmiddels in Amsterdam geopend.  
De bouw van het filiaal in Amstelveen  
ligt op schema. De parkeergarage is 
inmiddels gesloopt en de aannemer is 
gestart met de opbouw van de nieuwe 
gevel. De aanvraag voor de omgevings-
vergunning voor de bouw van 55  
appartementen loopt. Naar verwachting 
opent de nieuwe winkel in september 
2018 zijn deuren.

Kaders voor toekomstige ontwikkelingen Stadshart
De gemeenteraad heeft net voor de zomer de kaders vastgesteld voor de toekomstige ontwikkelingen van het 
Stadshart. Een nieuwe bioscoop aan het Stadsplein, een overdekt versplein en uitbreiding van terrassen zijn  
enkele mogelijkheden die de Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart biedt. Op dit moment wordt er hard gewerkt 
aan de uitwerking van de visie. Meerdere projecten worden gelijktijdig bestudeerd.


