Bewoners Irenebuurt vrezen in
de schaduw te worden gezet
Torenhoge nieuwbouw Strawinskylaan onttrekt zon aan woningen
ASTRID MELGER

AMSTERDAM - De bewoners van
de Irenebuurt vrezen voor het
zonnetje in hun achtertuin. Door
de torenhoge nieuwbouw op de
Zuidas dreigen ze volledig in de
schaduw te verdwijnen.
De Strawinksylaan gaat op de
schop. Het moet, als het aan de de
plannenmakers van de Zuidas ligt,
veranderen in een levendige stadsstraat: 24-uur per dag levendigheid
met winkels, horeca en kantoren.
De gebouwen die er nu staan moeten worden vervangen door grootschalige nieuwbouw.
Architect en bewoonster Esmée
Lindenbergh-Krabbendam heeft de
concept-plannen van de Zuidasorganisatie doorgerekend en voorziet
dat ze er niet op vooruit gaat. "Er is
tegen de bewoners gezegd dat de
bebouwing langs de de Prinses Irenestraat niet boven de dertig meter
zou komen, maar er moet wel
96.500 vierkante meter vloeroppervlak worden gerealiseerd." Volgens
Krabbendam is het alleen mogelijk
wanneer er op de koppen van de
straat hoge torens komen. "Die worden wel tachtig meter hoog en dat
heeft veel impact op de buurt."
Jacqueline Shaya, voorzitter van

De volgens stadsdeelvoorzitter Adema loze ruimte.

de Vereniging Beethovenstraat/
Parnassusweg, is verontwaardigd.
"Volgens stadsdeelvoorzitter Duco
Adema van Zuideramstel valt het
met de toekomstige bebouwingsgraad van de Strawinskylaan wel
mee. In de rest van de Zuidas is de
bebouwing vele malen intensiever.
Maar hij kijkt niet hoe die bebouwing zich verhoudt tot onze buurt.
Bovendien heeft hij het groen 'loze
ruimte' genoemd tijdens de in-
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spraakavond. Wij vinden dat onze
bestuurders zich gedragen als projectontwikkelaars."
Frederijk Haantjes, woordvoerder
van de Zuidas, erkent dat de bebouwing inderdaad een stuk hoger
wordt dan nu het geval is. "Maar het
voldoet aan alle criteria die daar
door de stad voor zijn opgesteld. Er
wordt zeker op gelet dat een buurt
niet helemaal in de schaduw komt
te staan."

