
Amstelstation-
Amsteloever 

Kansen voor vernieuwing
In het gebied Amstelstation-
Amsteloever zijn kansen 
voor vernieuwing. Een 
aantal kantoren en 
onderwijsinstellingen staat 
leeg of komt (op termijn) 
leeg te staan. De eigenaren 
maken plannen voor deze 
locaties en willen daarover 
op korte termijn een knoop 
doorhakken. Ook de groeiende 
reizigersstromen op het 
Amstelstation vragen om 
vernieuwing. Daarnaast is er 
behoefte aan meer woningen 
in de stad en daar is in dit 
gebied ruimte voor. 

Levendiger en aantrekkelijker
De vernieuwing die de 
gemeente voor ogen heeft, 
maakt het gebied levendiger 
en aantrekkelijker. Onderzoek 
moet uitwijzen of er meer 
(ook betaalbare) woningen en 
voorzieningen kunnen komen en 
of het mogelijk is de openbare 
ruimte aangenamer te maken, 
met betere en veiligere fiets- en 
wandelverbindingen. Zo kan het 
Amstelstation een nog beter 
station voor fietsers worden. 
Onderzoek richt zich ook op 
meer zicht op de de Amstel, 
zodat meer mensen van het 
water kunnen genieten. 

Principenota
Om de kansen voor het 
gebied nader te onderzoeken 
en plannen op elkaar af te 
stemmen heeft de gemeente 
de Principenota Amstelstation-
Amsteloever opgesteld. Op 14 
maart 2017 heeft het college 
met deze nota ingestemd. In 
deze factsheet vindt u de kansen 
en plannen uit de Principenota 
die de gemeente samen 
met de vastgoedeigenaren 
onderzoekt in een notendop. 
De gehele Principenota kunt 
u downloaden op www.
amsterdam.nl/projecten/
amsteloever. 

Koers 2025, Ruimte voor de stad

Meer weten?
Voor meer informatie over de onderzoeken naar de kansen en plannen 
voor het gebied Amstelstation-Amsteloever kunt u terecht op 
www.amsterdam.nl/projecten/amsteloever. 
Hier kunt u ook de Principenota Amstelstation-Amsteloever bekijken 
en/of downloaden.

Contact
Onze medewerkers zijn bereikbaar 
via amstelstationamsteloever@
amsterdam.nl 
of via telefoonnummer 
020 – 2544001.

Voorlopige planning
mei – juli 2017: 
onderzoek en afstemming door gemeente en vastgoedeigenaren

juni – juli 2017: 
woonwensenonderzoek Stadgenoot in Van der Kunbuurt

september – oktober 2017: 
adviesaanvraag bestuurscommissie Oost

september – oktober 2017: 
informatie- en inspraakronde 

november 2017 – januari 2018: 
projectbesluit college en gemeenteraad

Het onderzoek naar de 
kansen en plannen voor 
het gebied Amstelstation-
Amsteloever sluit aan op 
Koers 2025, een integrale en 
stadsbrede inventarisatie van 
woningbouwlocaties. Met 
Koers 2025 heeft de gemeente 
in beeld gebracht op welke 
plekken in Amsterdam nog 
ruimte is voor de bouw van 
extra woningen. Woningen 
die nodig zijn om de druk op 

de woningmarkt verlichten. 
Het college wil tot 2025 de 
bouw van 50.000 woningen 
binnen de stadsgrenzen 
mogelijk maken. Deze nieuwe 
woningen worden gerealiseerd 
in nieuwbouwprojecten, maar 
ook door transformatie van 
leegstaand en leegkomend 
vastgoed. De plannen bieden 
ook ruimte aan voorzieningen 
en bedrijven.

‘Koers 2025’ kunt u downloaden 
op www.amsterdam.nl/
bestuur-organisatie/volgbeleid/
koers-2025-amsterdam. 

Denk mee tijdens vervolgsessies
Wilt u verder met ons 
meedenken? Dat kan tijdens 
vervolgsessies die nog voor 
de zomer van 2017 worden 
georganiseerd. Onderwerpen 
zijn dan bijvoorbeeld de 

nieuwbouwplannen, het groen, 
de fiets- en wandelroutes en 
gewenste voorzieningen. 
U kunt u hiervoor aanmelden 
via amstelstationamsteloever@
amsterdam.nl. 



Op deze plattegrond van het gebied Amstelstation-
Amsteloever vindt u de verschillende deelgebieden 
die worden onderzocht met een toelichting. 
De gemeente doet voor het gehele gebied 
onderzoek naar verbetering van de openbare ruimte 
en de fiets- en wandelroutes.

Renovatie The Cloud, 
toekomst brandweerkazerne. 
Studie naar veilige 
en rechtstreekse 
fietsverbindingen naar o.a. 
Sciencepark en IJburg, een 
efficiënte uitrukroute voor 
hulpdiensten en herstel van de 
karakteristieke kade.

Herontwikkeling Stelle 
College en Amstelborgh 
(London Toren)
Onderzoek naar sloop/
nieuwbouw en invulling 
met een mix aan functies: 
kantoren, dienstverlening, 
detailhandel, horeca 
en wonen. Er wordt 
gestreefd naar verdichting 
(verdubbeling van het 
bebouwd oppervlak). 
Hiervoor is een wijziging van 
het bestemmingsplan nodig.

Herontwikkeling Leeuwenburg 
(Hogeschool, voormalige 
Rijkspostspaarbank)
Verkenning naar de mogelijkheden 
voor wonen, werken, horeca en 
beperkte retail. Onderzoek moet 
uitwijzen of Leeuwenburg kan worden 
hergebruikt, uitgebreid, verduurzaamd, 
of dat er wellicht nieuwbouw kan 
komen. Uitbreiding van het bruto 
vloeroppervlak door te verdichten wordt 
eventeel mogelijk met hoogbouw en/
of meerdere gebouwen. Hiervoor is een 
bestemmingsplanwijziging nodig.

Herontwikkeling Delta Lloyd
Deze kantoorpanden komen 
mogelijk op termijn vrij 
De eigenaar onderzoekt 
of deze kunnen worden 
getransformeerd tot een locatie 
voor wonen, kantoren en andere 
voorzieningen. Hiervoor is een 
bestemmingsplanwijziging nodig.

A

B C

E
F

D

Vernieuwing westzijde Amstelstation
Onderzocht wordt of de westzijde van het 
Amstelstation kan worden vernieuwd met een 
volwaardige stationsentree, een nieuwe grote 
fietsenstalling en een betere bereikbaarheid 
via een doorgaande fietsverbinding. Door 
de westzijde van het Amstelstation te 
herontwikkelen, kan het Amstelstation de 
groeiende reizigersstroom beter aan. 

Onderzoek mogelijke 
herontwikkeling Van der 
Kunbuurt 
Woningcorporatie Stadgenoot 
verkent de herontwikkeling van 
de buurt. Onderzocht wordt of 
een hogere bebouwingsdichtheid 
mogelijk is met onder andere 
meer sociale woningen. 
Stadgenoot heeft in april 
2017 informatiebijeenkomsten 
georganiseerd en voert als 1e stap 
in het begin van de zomer een 
woonwensenonderzoek uit. 


