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Programma

� Welkom

� Doel van de bijeenkomst

� Plan Podium Lelylaan 2012

� Aanleiding van de planwijziging

� Toelichting onderzoeksopgave

� Resultaat – Plan Podium Lelylaan 2016

� Vervolgstappen en planning

� Vragen en reacties



Voorstelrondje

Projectteam Lelylaan o.a.

� Casper van Calsteren – projectleider stedenbouw

� Tom Lodder - stedenbouwkundige

� Bjorn Janssen - omgevingsmanager

� Ingrid van Duuren – assistent projectmanager

� Marloes van Loo – projectmanager 



De opgave voor Lelyaan



Oude situatie



Plan 2012 – Sloop hoofdgebouw



� Motie deelraad – opdracht onderzoek behoud hoofdgebouw

� Het gebouw heeft een Orde-1 status: hoogste cultuur 

historische waarde

� Het gebouw wordt gezien als één van de hoogtepunten  uit het 

oeuvre van architect Ingwersen

� Het gebouw, de architectuur en de uitstraling van het gebouw 

zijn typerend voor de naoorlogse, modernistische architectuur

Aanleiding voor wijziging plan



Onderzoek 1: Het gebouw



Rowin Petersma: onderzoek naar het gebouw

Onderzoek 1: Het gebouw CONCEPT



Rowin Petersma: onderzoek naar het gebouw

Onderzoek 1: Het gebouw



Onderzoek 2: Stedenbouwkundige inpassing



Onderzoek 2: Stedenbouwkundige inpassing



Onderzoek 2: Stedenbouwkundige inpassing



Onderzoek 3: Architectonische uitwerking



Plan 2016 – behoud hoofdgebouw



Plan 2016 – programma



Plan 2016 – 3D schets



Vervolgstappen herziening 

Uitwerkingsplan Podium Lelylaan

� Herziening gereed - februari 2017

� Vrijgeven voor inspraak - maart t/m april 2017

� Verwerken bezwaren, aanpassing herziening – mei t/m juni 2017

� Toetsing – juli 2017

� Start bestuurlijke besluitvorming herziening – aug. t/m okt. 2017



Vragen en reacties

� Heeft u vragen?

� Wilt u reageren op het nieuwe plan?

� Heeft u ideeën?



Blijf op de hoogte

� www.amsterdam.nl/lelylaan

� nieuwsflits (e-mailupdate) meldt u zich vanavond aan via de 

presentielijst



Stand van zaken Lelylaan
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