
Q & A naar aanleiding van informatiemoment
(open inloop voor buurtbewoners, toekomstige bewoners en belangstellenden) op 2 mei 2022:

Wanneer wordt het totale project ODE opgeleverd?
 Het project ODE bestaat uit:
• het kantoorgebouw voor Booking.com met publieksvoorzieningen in de plint
• een appartementengebouw met 41 woningen (Ode Apartments)
• een nieuw deel van de ondergrondse parkeergarage
• en nieuw deel van het openbaar gebied (het maaiveld)
 
Ad 1] 
Het kantoor wordt door OOA in november 2022 aan Booking.com opgeleverd. Booking.com zal dan starten met de inhuizing, waarbij 
de mensen en de kantoorinrichting uit verschillende bestaande vestigingen die Booking.com in de stad heeft naar het nieuwe 
gebouw moeten worden gebracht. De “first day of business” zal naar verwachting in juni 2023 plaatsvinden.
 
Ad 2] 
OOA zal de appartementen in december 2022 aan de kopers opleveren.
 
Ad 3] 
Het nieuwe deel van de parkeergarage zal in november 2022 worden opgeleverd.
 
Ad 4] 
Het openbaar gebied wordt in fasen opgeleverd. De eerste fase, de route over de Oosterdokskade naar naar de Oosterdoksdraaibrug, 
zal eind mei 2022 gereed zijn. De tweede fase, de route vanaf de Piet Heinkade/de Ruijterkade naar de inrit van de parkeergarage 
aan de Oosterdoksstraat zal augustus/september 2022 gereed zijn. Het resterende gedeelte van de openbare ruimte zal op
1 november 2022 gereed zijn. Het kan zijn dat er daarna nog enkele bomen worden geplant.
 
Wanneer gaat de route over de Oosterdoksdraaibrug weer open?
Bij het bereikbaar maken en weer in bedrijf stellen van de Oosterdoksdraaibrug zijn verschillende partijen betrokken. Zo is OOA 
verantwoordelijk voor het gereed maken voor de route in het openbaar gebied die toegang geeft tot de Oosterdoksdraaibrug. 
Tevens zal OOA een tijdelijke op-en afrit voor voetgangers en fietsers naar de Oosterdoksdraaibrug realiseren, vooruitlopend op de 
definitieve op- en afrit die door de gemeente Amsterdam wordt gerealiseerd. Eind mei 2022 is de route in het openbaar gebied naar 
de brug gereed en zal ook de tijdelijke op-en afrit geplaatst worden. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de definitieve 
op- en afrit door de gemeente Amsterdam wordt aangelegd.
 
Waternet is verantwoordelijk voor het in bedrijf stellen van de Oosterdoksdraaibrug. Naar verwachting kan eind mei 2022 de brug 
weer in bedrijf worden gesteld. De afdeling V&OR (verkeer en openbare ruimte) van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk 
voor de signalering (slagbomen en verkeerlichten) bij de brug, hier is de verwachting  dat dit onderdeel eind mei 2022 in bedrijf kan 
worden gesteld.
 
Alle bovengenoemde partijen werken intensief samen om de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
 



Het kruispunt aan het einde van de Oosterdoksstraat wordt door bewoners van het Oosterdokseiland als gevaarlijk ervaren door 
verkeersopstoppingen richting de ODE brug. Wanneer kan men hier weer rechtsaf slaan? 
Op dit moment kan je alleen linksaf slaan vanaf de Oosterdoksstraat, rechtsaf slaan is nog niet eerder mogelijk geweest. De 
gemeente gaat in het kader van Autoluw, maatregel 15, eenrichtingsverkeer voor autoverkeer invoeren op de Odebrug en 
Oostertoegang richting het noorden. Vanaf dat moment zal voortaan verkeer uit de Oosterdoksstraat rechtsaf slaan richting het IJ. 
Dit project start volgend jaar met de uitvoering waarbij dit punt als eerste wordt opgepakt. In 2023 zal de rechtsaf gemaakt zijn. De 
precieze datum is nog niet bekend, naar verwachting zal de gemeente u hierover in het najaar verder informeren.

Welke functies komen er in de voorzieningenplint van het gebouw van Booking.com?
Booking.com is verantwoordelijk voor de invulling daarvan, binnen de kaders van het bestemmingsplan. Booking.com is in overleg 
met de gemeente om partijen te selecteren die passend zijn in het gebied en een positieve bijdrage leveren aan de beleving 
en de voorzieningenniveau in dit deel van de stad. Zodra bekend is wie deze partij(en) zijn zal dit door Booking.com worden 
gecommuniceerd.
 
Wanneer is de parkeergarage Parking Centrum Oosterdok weer vanaf 2 kanten (ODE brug en de De Ruijterkade) bereikbaar?
Op dit moment is Parking Centrum Oosterdok alleen vanaf de ODE brug bereikbaar. Vanaf augustus/september 2022 is de 
parkeergarage ook vanaf de Piet Heinkade/de De Ruijterkade bereikbaar. In verband met afrondende werkzaamheden aan de 
zijde van de Piet Heinkade is het niet mogelijk de ingang voor bijvoorbeeld bewoners al eerder open te stellen. Op de vraag van 
bewoners of er een prioritering is ten aanzien van openstelling Oosterdoksdraaibrug en het bereikbaar maken van 2 kanten van 
de parkeergarage kunnen wij antwoorden: de wens van de gemeente Amsterdam is om de Oosterdoksdraaibrug z.s.m. weer te 
kunnen gebruiken. Wij zijn als ontwikkelaar en eigenaar van de parkeergarage inderdaad net als de bewoners/gebruikers van de 
parkeergarage gebaat bij een zo snel mogelijke ingebruikname van de aanrijroute vanaf de Piet Heinkade - de De Ruijterkade.
 
Aan de kant van het Conservatorium zijn regelmatig problemen met de loopband bij de toegang van de fietsenstalling,
kan dit worden opgelost?
Deze klacht is inmiddels door ons doorgegeven. Voor andere vragen en klachten met betrekking tot de fietsenstalling kan contact 
opgenomen worden met beheerder InPublic.

Een ondernemer aan de De Ruyterkade geeft aan veel vragen te krijgen over de bereikbaarheid van het eiland en vraagt of de 
routes (nog) duidelijker aangegeven kunnen worden.
Er is uitgebreide bebording aangebracht in de directe omgeving waarop de routes zeer duidelijk staan aangegeven. Bewoners 
en ondernemers zijn de afgelopen jaren regelmatig per brief en via online informatiemomenten (inclusief vertoning video’s met 
aangepaste routes) geïnformeerd. Passanten hopen we via de borden te bereiken maar niet iedereen kijkt hier goed naar helaas 
dus vragen van passanten en toeristen zullen we niet helemaal kunnen voorkomen. Gelukkig zal met het opengaan van de 
Oosterdoksdraaibrug de situatie voor voetgangers dit voorjaar al veranderen.



Waarom is het project nu pas klaar en niet, zoals eerder gecommuniceerd, in 2021?
Daar zijn, naast de uitdagingen die de coronaperiode met zich meebracht, verschillende oorzaken voor. De aannemer heeft meer 
tijd nodig gehad om de bodemsanering af te ronden. Daarnaast heeft de bouw van de indrukwekkende staalconstructie voor de 
4everdieping met de grote uitkraging meer tijd gekost dan gepland. Als laatste is het inbouwpakket dat voor Booking.com wordt 
gemaakt een onderdeel dat door de omvang en de complexiteit meer tijd kost om door de verschillende aannemers in te bouwen. 
 
Hoe is het met de verkoop van de woningen in ODE?
Bijna alle woningen zijn verkocht, op dit moment (mei 2022) zijn er nog 6 appartementen te koop via www.ode-apartments.nl

De doeken die richting de NEMO brug zijn opgehangen blokkeren nu deels het zicht waardoor tegenliggers niet tijdig gezien 
worden. Kunnen deze doeken verwijderd worden?
Voor de ingebruikname van de Oosterdoksdraaibrug wordt de bouwplaats verkleind en worden de hekken anders opgesteld waardoor 
deze situatie ophoudt te bestaan.


