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Geachte heer/mevrouw, 
 
Het gebied Parnas, begrensd door de Fred Roeskestraat, de 
Parnassusweg, de A10 en de Begraafplaats Buitenveldert, is in 
ontwikkeling. Momenteel is hierin de bouw van de nieuwe rechtbank 
het meest zichtbaar, maar er is meer. De gemeente gaat namelijk 
onderzoeken of we in de periode tot 2030 van Parnas een 
aantrekkelijk en gemengd gebied kunnen maken, met naast kantoren 
ook woningen en voorzieningen. Hierover gaan wij graag met u in 
gesprek tijdens een bijeenkomst op donderdag 9 mei. 
 
Werken aan Parnas 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe 
rechtbank, die in 2021 wordt opgeleverd. De rechtbankfuncties van 
de tijdelijke en monumentale rechtbank verhuizen dan naar het 
nieuwe gebouw. Voor het project Zuidasdok zullen binnen afzienbare 
tijd ook werkzaamheden gaan starten. De gemeente wil deze en 
nieuwe plannen voor Parnas samenbrengen in een integraal 
ontwikkelplan. 
 
Ontwikkelplan 
Parnas heeft potentie: er liggen volop kansen en mogelijkheden om 
deze plek te transformeren tot een gemengd gebied dat groen, 
toegankelijk en levendig is, met een mix van wonen, werken en 
voorzieningen. Een gebied dat verbonden is met de Zuidas en de stad, 
bereikbaar is en mooie groenstructuren heeft. Met nieuwe openbare 
ruimtes waar je kunt recreëren en verblijven. Hiervoor werkt de 
gemeente aan een ontwikkelplan, dat start met een Principenota 
waarin we de uitgangspunten voor de ontwikkeling gaan vastleggen.  
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In gesprek  
Omdat we het belangrijk vinden de omgeving in een vroeg stadium bij dit plan te betrekken, willen wij 
graag met u in gesprek. Wij zijn benieuwd wat u belangrijk vindt voor de ontwikkeling van Parnas. Wij 
nodigen u daarom uit voor een bijeenkomst die gehouden wordt op: 
 
Datum:  donderdag 9 mei 2019 
Tijd:  18.45 tot 21.30 uur   
Locatie:  WTC toren B 

Strawinskylaan 437  
Let op: start wandeling hoek Parnassusweg/Fred Roeskestraat (Bagels & Beans) 

 
Programma en aanmelden 
We starten de bijeenkomst met een wandeling in groepen door het gebied. Hiervoor verzamelen we om 
18.45 uur voor het pand van Bagels & Beans op de hoek Parnassusweg – Fred Roeskestraat. Voor deze 
wandeling vragen wij u zich aan te melden via www.zuidas.nl. Rond 20.00 uur zijn we hier weer terug en 
lopen we naar het WTC (toren B) waar we graag met u in gesprek gaan over de ideeën over de 
ontwikkeling van het gebied. Om 21.30 uur ronden we de bijeenkomst af.  
    
Wij hopen dat u in de gelegenheid bent deze wandeling en bijeenkomst bij te wonen. Wilt u vooraf al 
meer informatie? Kijkt u dan op www.zuidas.nl. Hier vindt u onder andere een factsheet met de 
belangrijkste uitgangspunten voor het ontwikkelplan. Ook kunt u zich aanmelden op de website, zodat u 
verzekerd bent van een plek bij de wandeling en aan de gesprekstafels.  
 
Met vriendelijke groet, 
Zuidas 
 
 
 
Coen de Rijk 
Projectmanager Parnas 


