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Informatieavond MER Zuidas – de Flanken 
Op  dinsdag  15 maart 19:30-21:30 vindt er een informatieavond plaats over MER Zuidas –de 
Flanken. Tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen over de inhoud en conclusies van het 
MER Zuidas Flanken.  De informatieavond vindt plaats in: Conference Center in WTC gebouw, 
Strawinskylaan 77 (1077 XW Amsterdam), Toren A, zaal Potsdammerplatz – meetingroom 6. 

 
Routebeschrijving    
Volg ingang Zuidplein toren A van het World Trade Center Amsterdam. Wanneer u door de 
draaideur binnenkomt, bevindt het Conference Center zich direct naast de frontdeks van het 
WTC ServicePoint en Triple Ace. Zie voor de routebeschrijving ook:  www.triple-ace.nl 
 
Omschrijving  
In opdracht van de Dienst Zuidas is een Milieueffectrapport (MER) voor Zuidas Amsterdam - 
Flanken opgesteld. Het MER heeft betrekking op de verdere ontwikkeling van de zogenoemde 
flanken van de Zuidas. Het gaat om de grootschalige ontwikkeling van kantoren, woningen en 
voorzieningen. In dit MER Zuidas –de Flanken- zijn de effecten van de ontwikkeling op het milieu 
onderzocht. 
 
De projectgebieden die deel uitmaken van de flanken van de Zuidas zijn gelegen aan 
weerszijden van de A10.   
Aan de Noordzijde van de A10 wordt het gebied globaal begrensd door de Amstelveenseweg in 
het westen, door het Zuider Amstelkanaal, de Fred. Roeskestraat, Prinses Irenestraat, 
Wielingenstraat en President Kennedylaan en door de Graafschapstraat, Soetendorpstraat, 
Zuidelijke Wandelweg en Kleine Wetering in het oosten.  
Aan de Zuidzijde van de A10 wordt het gebied globaal begrensd door de afrit S 108 in het 
westen, de De Boelelaan in het zuiden en door de Europaboulevard in het oosten.  
 
Het MER wordt gekoppeld aan een eerst ruimtelijk besluit (bestemmingsplan) binnen de Zuidas 
Flanken.  In dit geval is dat het bestemmingsplan Kenniskwartier Noordwest.   
Bij besluit van 1 maart 2011 heeft het college van Burgermeester en Wethouders besloten dit 
bestemmingsplan en het MER Zuidas Flanken ter visie te leggen. Van de ter inzage legging is 
reeds kennisgegeven op 2 maart jongstleden.  
 
Het MER is een onderzoeksrapport, waarin allerlei thema’s aan bod komen, en dat betrekking 
heeft op het gehele flankenprogramma van de Zuidas. Om belangstellenden zo goed mogelijk te 
kunnen informeren over de inhoud is ervoor gekozen tijdens de formele 
terinzageleggingsprocedure een informele informatie bijeenkomst te houden.  
Tijdens deze informatieavond op 15 maart a.s. zal worden stilgestaan bij het onderzoek zoals dat 
in het kader van het MER is gedaan, en bij de uitkomsten ervan. Belangstellenden wordt daarom 
geadviseerd uiterlijk 19:30 aanwezig te zijn, inloop vanaf 19:00. Tijdens de bijeenkomst wordt 
gelegenheid geboden tot het stellen van vragen.  
 
Informatief karakter 
Deze informatiebijeenkomst over het MER Zuidas – de Flanken heeft een informatief karakter. 
Tijdens deze informatiebijeenkomst is er dan ook geen gelegenheid om formeel zienswijzen naar 
voren te brengen. Over de formele terinzagelegging en de wijze waarop, wanneer en door wie 
zienswijzen kunnen worden ingediend, is op 2 maart jl. informatie verstrekt in de Staatscourant, 
het Parool en alle edities van het Stadsblad. Ook is de kennisgeving geplaatst op 
www.amsterdam.nl/kennisgevingen. Uiteraard wordt u tijdens de informatiebijeenkomst 
geïnformeerd over de verdere procedure. Mocht u over de procedure vervolgens nog vragen 
hebben, dan kunt u deze tijdens de informatieavond stellen. 
 
Aanmelden 
Wij horen graag of u aanwezig kunt zijn. U kunt zich aanmelden via het e-mail adres 
infomerflanken@zuidas.nl 
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