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Schema Positie Zuidas
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Positie

woningen met zicht op groenZuidas vanaf Schiphol

Schema Positie Zuidas

Aanleiding
Zuidas wordt een stadscentrum met internationale 
allure. Een toplocatie voor kantoren, wonen en 
voorzieningen. Op een steenworp afstand van Schip-
hol en het toeristencentrum, de grachtengordel, 
van amsterdam. Eén van de bijzondere kwaliteiten 
waarmee de Zuidas zich etaleert en die de potentie 
van het gebied onderstrepen zijn de groene land-
schapsscheggen die aan weerszijden van het gebied 
liggen. Slechts op tien minuten fietsafstand van 
het hart van de zuidas is er de groene oase van het 
Amsterdamse bos of het weidelandschap rondom de 
amstel. Echter deze nabijheid is niet voelbaar.

In opdracht van Zuidas is verkend hoe de relatie 
tussen Zuidas en de groene scheggen kan worden 
geoptimaliseerd zodat deze kwaliteit ook benut 
wordt. Dit wordt gedaan door concrete voorstellen 
te doen voor het versterken van verbindingen tussen 
Zuidas en het omliggende landschap. Het gaat dan 
zowel om fysieke als functionele verbindingen; van 
het aanleggen van fietspaden tot het tonen van het 
theaterprogramma Amsterdamse Bos op het video-
scherm van het Zuidplein. Kern is werkers, bewoners 
en bezoekers van Zuidas te betrekken bij het omlig-
gende groen en water door de bekendheid, bereik-
baarheid en toegankelijkheid te verbeteren. Daarbij 
is ingezoomd op een aantal routes tussen Zuidas en 
Amstelscheg.



8

kaart projecten rondom scheggen

Kaart projecten rondom scheggen
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Impressie Amstel III

Projectontwikkeling

In en rondom de groene scheggen zijn verschillende 
ontwikkelingen gaande.Naast Zuidas staan veel meer 
plannen op stapel zoals Overamstel, Mirandastrook, 
ontwikkelingen langs de A2 in Zuidoost en rondom 
de Nieuwe Meer en Schiphol.. Deze verdichting van 
de stad zorgt ervoor dat plekken van rust en ruimte 
in het landschap dichtbij de stad steeds belangrijker 
worden.

De druk op het groen door de mensen die vanuit de 
stad de scheggen bezoeken zal ook toenemen. Dit 
betekent dat er nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig 
aangesloten moeten worden op de groene scheg-
gen zodat de toegankelijkheid van het landschap 
gewaarborgd wordt.
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Schema identiteit & schakels
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Twee groene groene scheggen en Zuidas

De twee groene scheggen aan weerszijden van de 
Zuidas zijn verschillend in ruimtelijke identiteit.
Het Amsterdamse Bos is zoals de naam aangeeft een 
bos, met veel wandel en fietspaden omsloten door 
bomen en ten noorden daarvan de Nieuwe Meer als 
grote recreatieplas. Er zijn in deze scheg veel ver-
schillende sport- en horecafuncties aanwezig. 

De Amstelscheg is een polderlandschap met veen-
weidegebieden aan de Amstel. Dit gebied heeft een 
open karakter met unieke dijken en bijzondere slo-
tenpatronen. De functie is veelal agrarisch en er zijn 
ook hier veel stedelijke groenfuncties als sportvelden 
en recreatievoorzieningen te vinden.

Amstelscheg, Ronde Hoep Amsterdamse Bos, Bosbaan
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Schema entrees
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Entrees stad-land

Het landschap rondom Amsterdam dringt ver de 
stad in via de groene scheggen. Juist op de plekken 
waar het landschappelijke scheg op z’n smalst is, 
komt het dichtbij het centrum van Amsterdam. De 
zogenaamde koppen van de scheggen zijn plekken 
waar de meeste mensen van stad naar landelijke 
omgeving fietsen. 

Dit kan zijn vanuit het centrum langs de Amstel 
richting Ouderkerk of vanuit het centrum langs de 
schinkel richting de Nieuwe Meer. Met het nieuwe 
internationele centrum van de Zuidas zullen steeds 
meer mensen vanuit dit deel van de stad naar het 
omringende landschap willen reizen. De druk op de 
entrees neemt hierdoor toe.
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Schema ‘stop op fles’
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Functies in de koppen van de scheggen als stop op de fles

De beiden scheggen zijn moelijk bereikbaar vanuit 
de Zuidas. Dit heeft verschilldende oorzaken:
1. op de overgangen van stad naar het landschap 

zijn kenmerkende stadsrandzones ontstaan met 
functies die niet openbaar zijn zoals bij de rand 
van de Nieuwe Meer het geval is of het zijn 
stedelijke groenfuncties die de verdichtende stad 
uitgeduwd zijn. Vaak liggen deze als geisoleerde 
eilandjes tegen de stadsrand aan. Dit is het geval 
bij de  Amstelscheg. Amstelpark, Amstelglorie, 
Oeverbos en Zorgvlied liggen hier vlakbij elkaar 
en dragen niet bij de aan de beleving van Amstel 
of aan de routes langs de Amstel. De huidige 
configuratie van stadsrandfuncties in de scheg-
gen dragen niet bij aan een prettige route vanuit 
de stad naar het landschap. Integendeel soms 
fungeren ze zelfs als een niet te nemen barriere 
tussen stad en landschap. 

2. De ring A10 is een snelweg op een dijk die auto-
noom door zowel stedelijk als landschappelijke 
structuren loopt en onaantrekkelijk begroeide 
taluds heeft langs routes op weg naar de groene 
scheggen.De huidige fietsroutes worden tussen 
het snelwegtalud en de geisoleerde groenfunc-
ties door geperst en zijn daarmee aan weerszij-
den onaangenaam.

3. Binnen de zuidas zelf is nergens te merken dat 
twee landschappen zo dichtbij gelegen zijn door-
dat groenstructuren niet doorlopen naar de Zui-
das. Daarnaast zijn er geen routes aangegeven 
naar het nabije landschap. Evenementen in het 
landschap worden niet aangekondigd. En doelen 
in het landschap staan niet op de kaart waardoor 
men ook niet weet waarom er naar toe te gaan.
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Uitwerkingen koppen van de scheggen
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Verbetering koppen van de scheg 

In beide scheggen is er al aandacht voor de koppen 
van de scheggen. 
In de kop bij de Nieuwe Meer/Amsterdamse Bos is 
gestart met het project Sportas waarbij met name de 
aansluiting van routes en sportprogrammas vanaf het 
Vondelpark tot aan het Wagnerstadion staat hier cen-
traal. Het gaat hier voornamelijk over de aansluiting 
van Zuidas op de Nieuwe Meer en de Bosbaan. 

In de kop van de Amstelscheg is men het afegelopen 
jaar gestart met een reeks schetssessies met be-
langhebbenden. Het resultaat van de voorgestelde 
ingrepen is hiernaast te zien. Ook hier gaat het met 
name om het verbeteren van de routes vanuit de 
Zuidas naar de Amstel. Daarnaast is er een streven 
om programma te koppelen aan deze bijzondere 
overgang van stad naar land. Hiermee moet het 
een plek zijn waar een attractie te vinden is, waar je 
informatie over het landschap en de te volgen routes 
kunt vinden, een plek waar je gemakkelijk over kunt 
stappen van OV naar fiets, een punt waar je gemak-
kelijk vanuit de stad het landschap in fietst en het kan 
een punt zijn waar een uitkijktoren te vinden is.
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Op de hier na volgende kaartbeelden is geinventariseerd welke 
voorzieningen in de twee groene scheggen te vinden zijn. Naast het 
feit dat heerlijk is om even te ontsnappen aan de drukte in de stad 
wordt met deze kaarten duidelijk dat er heel veel voorzieningen 
aanwezig zijn in de scheggen. Door het verbeteren van de relatie 
tussen de Zuidas en de scheggen kan meer van deze voorzieningen 
gebruik gemaakt worden.

Huidig
Programma
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Kaart inventaristie  Cultuurhistorie
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Cultuurhistorie

Molen de Zwaan aan de Amstel Fort bij Nessersluis 

Cultuurhistorische landschappen worden 
steeds meer gewaardeerd en bezocht 
door recreanten dit is geconcludeerd in 
het Grote Groen Onderzoek. Zo ook het 
land van Rembrandt, de Amstelscheg. Het 
veenweide landschap met haar buitens, 
boerderijen en molens langs de Amstel is 
krijgt een steeds groter publiek. De stelling 
van Amsterdam met haar forten kruist als 
parelketting de Amstel ten zuiden van de 
Polder de Ronde Hoep.
Een bijzondere trekpleister is de Joodse-
begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel 
gelegen aan het water. Hier werden Joden 

van Portugese afkomst begraven alvorens 
ze met een trekschuit werden gebracht 
vanaf Amsterdam.

Het Amsterdamse Bos is populair onder 
Amsterdamse bezoekers. De cultuurhis-
torische waarde is voor de dit gebied met 
name gelegen in het feit dat het een werk-
verschaffingsproject van de overheid was 
en dat het park ontworpen is in de Engelse 
landschapsstijl. Bijzondere plekken zijn de 
Bosbaan, de museumtram en het Olym-
pisch stadion.
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Kaart inventaristie Recreatie
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Recreatie

Fun Forest, amsterdamse BosAmstelpark

De meeste recreatievoorzieningen zijn de 
vinden in het Amsterdamse Bos. Het gaat 
dan met name over water gerelateerde 
functies als jachthavens, strand, kanoen en 
roeibaan. Uitermate populair is de Geiten-
boerderij en het Openlucht theater.

In de Amstelscheg bestaat voor het groot-
ste gedeelte uit agrarische functies en leent 
zih minder makkelijk voor allerlei recreatie-
functies. Toch groeit hier het aantal recre-
atievoorzieningen. Een goed voorbeeld 
van de combinatie boer en recreatie is te 
vinden bij boerderij Polderzicht waar edu-

catue, vergaderruimtes, boerengolf en een 
veehouderij elkaar versterken. 
Grotendeels bestaat recreeren in de Ams-
tescheg uit fietsen, wandelen en varen door 
het landschap.
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Kaart inventaristie Kunst
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Kunst

Het Glazen Huis - amstelpark Voorstel voor kunst in afslag A10, Vogelkantoor 

In de Zuidas is Platform 21 samen met de 
Rietveld Academie een bron van inspiratie 
waarmee geexperimenteerd kan worden 
samen met het Zuidas museum om met 
kunst en kunstroutes de verbinding te 
maken met de twee groene scheggen. In 
de Amstelscheg zijn al veel expositieruim-
tes waar kunst tentoongesteld wordt te 
vinden. In zowel het Amsterdamse Bos  als 
in de amstelscheg is er nog veel te winnen 
met kunst in de openbare ruimte. Zie hier-
onder ook een foto van een vogelkantoor 
in het oor van de A10  als knipoog naar het 
landschap.
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Kaart inventaristie Sport
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Sport

Bosbaan Amsterdamsche criket club 

In het Amsterdamse Bos en in de Amstel-
scheg zijn veel sportvoorzieningen aanwe-
zig. De sportfuncties liggen veelal tegen 
de stadsrand aan, op de grens van stad en 
landschap. Integenstelling tot de recrea-
tiefuncties die hiervoor benoemd zijn, gaat 
het hier om georganiseerde sporten, zoals 
voetbal, tennis, hockey, paardrijden en golf.  
Wereldberoemde plekken zijn de Bosbaan 
en het Wagenerstadion waar internatio-
nale roei en hockerywedstrijden gehouden 
worden.
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Kaart inventaristie restaurants
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Restaurants & cafes

Aquarius paviljoen  bij de Nieuwe Meer Loetje aan de Amstel  in Ouderkerk aan de Amstel

De cafes en reataurants concentreren zich 
met name aan de randen van de scheggen. 
In het Amsterdamse Bos is de rand van am-
stelveen het beste voorzien en rondom de 
Nieuwe Meer  zijn een aantal horecavoor-
zieningen te vinden. 
In de amstelscheg is Ouderkerk aan de 
Amstel de culinaire hotspot. Met name 
langs de Amstel waar de meeste recrean-
ten komenzijn weinig horecavoorzieningen 
aanwezig.
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Amstellanddag
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Evenementen

Zuidas Run, april 2010

Giro d’ItaliaRoeiwedstrijd op de AmstelWK voetbal op Zuidplein

Op de Zuias en in de groene scheggen zijn 
de afgelopen jaren verscheidene evene-
menten georganiseerd. Hierbij zijn stad en 
landschap vaak nauw verbonden doordat 
de routes van roeien, fietsen en hardlopen 
van stad naar land of vice versa lopen. 
Maar ook doordat bijvoorbeeld bij de Am-
stellanddag boeren hun bedrijf openstellen 
voor bezoekers uit de stad.
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Verbindingen

Als de wens is om alle functies en voorzieningen in de twee groene scheggen 
beter toegankelijk te maken zullen de verbindingen tussen Zuidas en 
de groene scheggen verbeterd moeten worden. In de hierna volgende 
kaartbeelden is geinventariseerd welke verbindnigen er nu al zijn en welke in 
de toekomst toegevoegd kunnen worden.
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Fietsroutes

De huidige fietsroutes die vanuit de Zuidas naar de 
Amstelscheg toe lopen concentreren zich  met name 
langs de A10. Hierbij is het opvallend dat door het 
Amstelpark geen route loopt. Door het Amstelpark 
mag tot op heden niet gefietst worden. Dit beperkt 
het aantal mogelijke fietsroutes en daarmee de 
toegankelijkheid van de Amstelscheg vanaf Zuidas 
en Buitenveldert. Daarnaast zijnd e routes die wel 
naar de Amstelscheg lopen niet duidelijk herkenbare 

routes van de stad naar het landschap.
De routes naar het Amsterdamse Bos en Nieuwe 
Meer liggen verborgen doordat je eerst een aantal 
gebieden door moet die niet openbaar zijn, zoals het 
waterleidingterrein en de woonboten bij de Schinkel. 
De Amstelveenseweg is met name ten zuiden van de 
A10 een barriere.
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Bij beide groene scheggen ligt een metrohalte, 
namlijk Station RAI en station Amstelveen. Vanaf 
deze haltes zijn de scheggen moeilijk te bereiken. Dit 
komt doordat de entrees van de haltes niet gericht 
zijn op de scheggen, ze liggen zogezegd aan de 
verkeerde kant van de weg. Ook de routes vanaf 
de metrostations naar de scheggen zijn niet helder 
aangegeven. 
Tram en bushalteszijn aan de rand van de scheggen 
gelegen en zorgen daarmee voor bereikbaarheid van 
de functies aan de rand van de groene scheg zoals 
het Amstelpark. Er zijn echter geen bushaltes in de 
groene scheggen zelf.

en  zijn echter beide voor verbetering vatbaar als het 
gaat om aansluiting van routes richting de scheggen 
maar ook geldt voor allebei dat een extra entree/uit-
gang aan de kant van de groene scheg een aanzien-
lijke verbetering zou opleveren.

OV- routes
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Versterking van de relatie tussen Zuidas en de groene scheggen kan worden bereikt 

door impulsen te geven aan verbetering van routes en aan voorzieningen die 

toegevoegd kunnen worden. Deze impulsen dragen bij de de bewustwording van de 

ligging van de Zuidas tussen twee groene scheggen.

Impulsen
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De Zuidas wil een Greenline ontwikkelen. Dit is een 
elektrische bus die een vast rondje rijdt en daarin 
ook de twee groene scheggen aan doet. Hiervoor 
moeten haltes gemaakt worden. 
Het zou mooi zijn als deze haltes aansluiting kunnen 
vinden bij een nieuwe bootverbinding vanuit Amster-
dam centrum richting Ouderkerk aan de amstel, de 
zogenaamde Zonneboot.
Daarnaast valt te denken aan aantrekkelijke bestem-
mingen bij de haltes voor mensen die vanuit Zuidas 
met deze bus naar de Amstel gaan, zoals een horeca 
gelegenheid aan de Amstel bij het Amstelpark of
een overstap mogelijkheid vanaf een halte op een 
elektrische fiets.

Greenline
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Een andere impuls die vanuit OV bereikbaarheid ge-
geven kan worden is een extra entree bij station RAI. 
Op dit moment is er enkel een entree aan de west-
kant van de Europaboulevard. een tweede entree 
aan de oostzijde tegen het Amstelpark aan zou ge-
koppeld moeten worden aan een directe route door 
het Amstelpark richting de Amstel. Bij de Amstel 
kan dan de mogelijkheid geboden worden met een 
nieuwe steiger om op een boot te stappen richting 
Ouderkerk aan de Amstel of richting de grachtengor-
del van Amsterdam.(aansluitend bij het initiatief van 
de Zonneboot)

Snelle OV-Route
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Een belangrijke impuls om de relatie Zuidas en Am-
stelscheg te verbeteren is een snelle fietsroute naar 
de amstelscheg. Hiernaast zijn twee routes getekend. 
Een aan de noordzijde van de A10 vanaf Zuidplein 
via het Beatrixpark en de RAI naar de Amstel. De 
belangrijkste ingrepen op deze route zijn:
• herinrichten plein tussen Prinses Irenestraat en 

Strawinskylaan in het verlengde van het Zuid-
plein.

• doorgaande fietsroute aanleggen vanaf prinses 
Irenestraat, door het Beatrixpark en de RAI naar 
de Europaboulevard.

En een aan de zuidzijde van de A10, vanuit het 
Mahlerplein via de Boelelaan naar de Amstel. De 
belangrijkste ingrepen op deze route zijn:
• routeinfobord op het zuidplein plaatsen
• Boelelaan herinrichten met profiel waarin bo-

men staan en een dubbelzijdig fietspad aan de 
noordzijde?

• bij het Amstelpark bosrand open maken waar-
door er meer zicht op het Amstelpark ontstaat.

• steiger maken aan de Amstel zodat er boten kun-
nen aanleggen en er een overstapplek van fiets 
naar boot ontstaat.

Snelle fietsroute ten zuiden A10
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Een belangrijke impuls om de relatie Zuidas en Am-
stelscheg te verbeteren is een snelle fietsroute naar 
de amstelscheg. Hiernaast zijn twee routes getekend. 
Een aan de noordzijde van de A10 vanaf Zuidplein 
via het Beatrixpark en de RAI naar de Amstel. De 
belangrijkste ingrepen op deze route zijn:
• herinrichten plein tussen Prinses Irenestraat en 

Strawinskylaan in het verlengde van het Zuid-
plein.

• doorgaande fietsroute aanleggen vanaf prinses 
Irenestraat, door het Beatrixpark en de RAI naar 
de Europaboulevard.

En een aan de zuidzijde van de A10, vanuit het 
Mahlerplein via de Boelelaan naar de Amstel. De 
belangrijkste ingrepen op deze route zijn:
• routeinfobord op het zuidplein plaatsen
• Boelelaan herinrichten met profiel waarin bo-

men staan en een dubbelzijdig fietspad aan de 
noordzijde?

• bij het Amstelpark bosrand open maken waar-
door er meer zicht op het Amstelpark ontstaat.

• steiger maken aan de Amstel zodat er boten kun-
nen aanleggen en er een overstapplek van fiets 
naar boot ontstaat.

Snelle fietsroute ten noorden A10
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voorbeeld Amsterdamse Bos
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De aanwezige billboards  op de Zuidas inzetten/
hergebruiken om op een beeldende manier duidelijk 
te maken dat het omringende landschap waardevol 
is en een genot om naar toe te gaan. Middels een 
QR-code die gescand kan worden met een telefoon 
wordt je doorverwezen naar een website met infor-
matie over het desbetreffende landschap

Billboards

voorbeeld Nieuwe Meer voorbeeld Amstelscheg

voorbeeld Amstel voorbeeld Amstel
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voorbeeld van een evenementenkalender geprojecteerd op het scherm op Zuidplein
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Evenementen kalender

voorbeeld van een evenement op de snelweg in Duitsland

Een evenementenkalender die de evenementen en 
activiteiten op de zuidas de scheggen weergeeft op 
het grote scherm op het Zuidplein.
Hiermee wordt meer bewustzijn gecreerd doordat 
dagelijks de vele mensen die zich op het Zuidplein 
begeven bereikt worden.

drijvend zwembad in de Amstel kan ook in de Nieuwe Meer
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Iphone Applicatie

stap 1; start applicatie op stap 2: selecteer vervoersmiddel/type gelegenheid/ 
reistijd vanaf Zuidas

stap 3: route met beschrijving via google-
maps op Iphone
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Informatiebord met routes door het landschap

Middels een route informatiebord inzicht geven in 
routes waarmee de groene scheggen in de om-
geving van de zuidas verkend kunnen worden. de 
Routes zijn te volgen middels routepaaltjes langs de 
weg.
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Impulsen
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