
NEPROM Stadsvernieuwers on TOUR – Zuidas Amsterdam 

Werken aan een levendig stuk stad   

Dinsdag 8 november 9.00-19.30 uur 

Programma  

09.00 uur Ontvangst met koffie/thee in WTC 

09.30 uur Welkom door Jan Fokkema (NEPROM) en inleidende presentatie door moderator 

Bert van Breugel, partner/architect INBO 

10.00 uur Multifunctionele plekken als de nieuwe hotspots 

door Tony Wijntuin (Wyne Strategy & Innovation) 

10.30 uur Visie van de gemeente op ontwikkeling van de Zuidas 

Met Robert Dijckmeester (Bureau Zuidas, gemeente Amsterdam)  

11.15 uur Rondwandeling - Werken aan een vitale Zuidas 

Rondwandeling o.l.v. Zuidas-kenner Tony Wijntuin die ons laat zien hoe met 

placemaking en het aantrekken van nieuwe voorzieningen de leefbaarheid en 

dynamiek in het gebied wordt versterkt. 

   

12.30 uur  Lunch in Markt33, het net geopende Urban Food Court in het hart van de Zuidas. 

13.30 uur Korte wandeling naar Intermezzo 

Wonen op de Zuidas – projecten onder de loep 

13.45 uur  Bezoek aan Intermezzo  

 Met Job van Zomeren (ERA Contour) en Edward Zevenbergen (BPD)  

Intermezzo is een project van Royaal Zuid, een samenwerking tussen BPD, ERA 

Contour en woningstichting Eigen Haard. Het gebouw krijgt 23 woonlagen met in 

totaal 174  appartementen en penthouses. De oplevering van Intermezzo staat 

gepland voor medio 2017. 

 

 

 

http://wyne.nl/
http://www.appartementzuidas.nl/


15.00 uur Bezoek aan Summertime  

 Met Ronald Huikeshoven (AM) en Ebe Treffers (Bouwinvest) 

 Summertime is een project van AM en Bouwinvest. Het gebouw krijgt 197 vrije sector 

huurappartementen met een grote variatie in woningtypes. De eerste appartementen 

zijn inmiddels opgeleverd. 

  

16.00 uur Transfer naar The Edge  

16.15 uur Ontvangst bij The Edge met koffie/thee 

16.30 uur  Presentatie de Valley  

 Jan Hein Tiedema (OVG) geeft een presentatie over het concept en de ontwikkeling 

van de Valley, een multifunctioneel gebouw met een gemengd programma van 

kantoren, woningen en voorzieningen dat de komende jaren wordt ontwikkeld naar 

ontwerp van MVRDV. 

17.30 uur Transfer naar restaurant The Barn 

18.00 uur Werkdiner 

 Over kwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit op de Zuidas 

 Tijdens een afsluitend werkdiner (Burger-potato-salade) bij The Barn delen we onder 

leiding van moderator Bert van Breugel onze observaties en lessen.   

19.30 uur  Afsluiting 

 

http://www.hureninsummertime.nl/
http://ovgrealestate.nl/project-development/the-edge
http://ovgrealestate.nl/project-development/valley

