
BEWONERSAVOND
11 juli 2022



PROGRAMMA

19:30 Inloop en ontvangst

19:45 Plenaire bijeenkomst

20:10 – 20:50 Ronde tafel sessies in/rond Auditorium over de thema’s

20:50 – 21:00 Sluiting



INTRODUCTIE

• Wie is CBRE IM
• Wens voor vernieuwing en 

uitbreiding WTC Amsterdam
• Maatschappelijke veranderingen en 

behoefte aan kantoorruimte buiten 
de binnenstad 

• Oorspronkelijke plannen voor 
Torens A&C herzien 

• Nu focus op Masterplan: 
vernieuwing, verduurzaming, 
en verbinding van het WTC met 
de gebruikers en de omgeving



MASTERPLAN UITBREIDING WTC AMSTERDAM 

Korte 
termijn: 
vernieuwing
Toren A

Masterplan wat rekening
houdt met vernieuwing, 
verduurzaming en verbinding

Langere
termijn: 
vernieuwing
Toren B & C

Vernieuwing
Tower 10 
al bezig



Omgevingsvisie Amsterdam

Stationskwartier: plek met stedelijke 
betekenis
• Rondom nationale intercitystations.
• Grootstedelijke voorzieningen.
• Kantorenlocaties.

Opgaven
• Verdichten (gebouwen toevoegen).
• Functiemenging (werken, wonen,  leven).
• Verbinden met rest van de stad.
• Aantrekkelijke openbare ruimte



Uitgangspunten

• Levendigheid Zuidas
• Beperken autoverkeer
• Uitbreiding fietsparkeren
• Maatschappelijke voorzieningen
• Duurzaamheid
• Participatie



Uitvoeringsbesluit Strawinsky

• Uitvoeringsbesluit: 2017
• Belangrijk om wel de uitgangspunten 

van het uitvoeringsbesluit te blijven 
hanteren, zoals de “bezonningslijn”.



Het vervolgproces
• Opstellen financiële en ruimtelijke kaders en ontwerp-

bestemmingsplan: vanaf heden tot najaar 2022.
• Afronding en ondertekening financiële en ruimtelijke 

kaders: oktober 2022. Dit gebeurt door de directie 
Zuidas.

• Bestemmingsplan ter inzage: november 2022. Dit 
betreft een besluit van het college (mogelijkheid om 
zienswijze in te dienen).

• Besluitvorming bestemmingsplan gemeenteraad: mei 
2023.



WAAR HEBBEN WE HET OVER?



RELATIE MET DE OMGEVING



LOCATIE



SCHUINE HOOGTELIJN



TOWER 10



FASERING



HOOGTE



ZICHTLIJNEN



FASE 1



VERNIEUWING WTC AMSTERDAM

Excellent 
gebouw voor 
huurders en 
omwonenden

WTC 
vergroenen
(CO2 neutraal)

Verbetering 
bereikbaarheid

Meer ruimte 
voor fiets 
parkeren en 
minder voor 
auto’s

 Invulling geven 
aan gemeentelijk 
beleid om de 
Zuidas een 
aantrekkelijk 
stationskwartier 
te maken



TIJDLIJN

Nu > Q1 2024

 Voorbereiding

 Ontwerp

 Publieksrechtelijke 
procedures

 November, 2022: Ter 
inzage legging ontwerp 
bestemmingsplan

 Ingebruikname

Q2 2024 - Q3 2027

 Uitvoering

> Q4 2027



HET INFORMATIE- EN PARTICIPATIEPROCES

Informatie- en participatiebijeenkomsten in 2022

Instellen van een Klankbordgroep

De thema’s waar we in gesprek over willen gaan

Invulling winkels, horeca en maatschappelijke voorzieningen
Parkeren en- Deelmobiliteit
Duurzaamheid en Energie
Invulling van het Atrium (de centrale ruimte in het WTC)
Groen op daken, terrassen
Bouwproces en gevolgen voor gebruikers en omwonenden tijdens de uitvoering



FASES IN INFORMATIE- EN PARTICIPATIEPROCES

Fase Uitvoering

Fase 1 Aankondiging
uitbreiding WTC

Fase 2 Ronde tafel sessies over verschillende
thema’s

Fase 3 Terugkoppeling

Fase 4 Bijeenkomst
na de zomer

Fase 5 Indiening ontwerpbestemmingsplan



RONDE TAFEL SESSIES

Tafel Thema

Tafel 1 Invulling winkels, de centrale hal in het WTC
horeca en maatschappelijke voorzieningen 
Parkeren en- Deelmobiliteit

Tafel 2 Duurzaamheid en Energie 
(groen op daken, terrassen)

Tafel 3 Bouwproces en gevolgen voor gebruikers 
en omwonenden tijdens de uitvoering



SLUITING

Bedankt voor uw aandacht en input! 

Meer informatie kunt u vinden op www.wtctoren-a.nl


