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7 september 2018: 
 

Viering van het 20-jarig jubileum van uw Platform. 

Op 7 september 2018 is het 20-jarig jubileum van het Platform Amvest Huurders 

uitgebreid gevierd. Alle besturen van de huurdersverenigingen waren uitgenodigd 
op het gloednieuwe kantoor van Amvest in het ontwikkelingsgebied Cruquius aan 

de Zeeburgerkade in Amsterdam. 
Na het welkomstwoord van onze voorzitter Guus 

Hutjes en de felicitaties van de directeur 
Investment Management Amvest Wim Wensing, 

overhandigde het bestuur van het Platform een 

mooi cadeau voor Amvest 
om in hun nieuwe kantoor 

te plaatsen: een bijzondere 
klok die niet met wijzers maar in tekst de tijd aan geeft. 

Deze klok heeft een prominente plaats in het kantoor 

gekregen. Vervolgens gaf de algemeen directeur Amvest 
Heleen Aarts een toelichting op de ontwikkeling van 

Cruquius.  
 

Het is een voormalig haven- en bedrijfsterrein dat haar 
functie heeft verloren. De locatie in het oostelijk havengebied is echter uniek 

gelegen aan brede watergangen en toch vlakbij het Amsterdamse stadscentrum. 

Amvest is bezig het gehele gebied te ontwikkelen tot een gemengde woonwijk 
met ongeveer 1500 woningen, zowel koop als huur, enige kantoren, horeca en 

bedrijfsruimtes. Unieke bestaande gebouwen blijven staan, daar omheen wordt 
nieuwbouw ontwikkeld. Duurzaamheid speelt een prominente rol in deze 

ontwikkeling. Ook de openbare ruimte wordt geheel nieuw ingericht. Amvest is zo 

vol vertrouwen over dit gebied dat het als een van de eerste bouwwerken hun 
eigen kantoor daar heeft neergezet. Een heel licht en transparant gebouw van 

architect Rijk Rietveld, met flexibele werkplekken en een mooie sobere afwerking. 
De locatie aan en over het water is prachtig.       

Na deze interessante en serieuze zaken wat lichtere kost. Er lag een heuse 

rondvaartboot voor ons gereed die ons door de havens naar het restaurant de 
Goudfazant bracht, ook weer aan het water. Amvest trakteerde alle deelnemers 

op een uitgebreide en gezellige lunch. 
Vervolgens ging de boottocht verder langs enige 

andere Amvest-projecten en uiteraard de 
Amsterdamse grachten. Dat is iedere keer toch 

weer een belevenis. We werden na de tocht 

weer teruggebracht bij het kantoor van Amvest, 
waar niet alleen een borrel klaarstond, maar ook 

nog een goodie-bag van Amvest en een fijne 
reistas van het bestuur van ons Platform. 

Al met al een mooie dag waar Amvest alle aanwezigen een groot plezier mee 

heeft gedaan en waarbij de waardering van Amvest voor hun huurders 
voortdurend duidelijk was. 
 

Doorgeven mutaties. 

Een adreswijziging, wijziging in uw bestuur, van e-mailadres of opheffing van een 
huurdersvereniging kunt u doorgeven aan mevrouw Els van Es: e-mailadres 

elsvanes@upcmail.nl. 
 

Secretariaat 

Secretariaat: Platform Amvest Huurders, van Beuningenhaven 98,  

2993 EJ Barendrecht   
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