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inleiding 

• Deze rapportage gaat in op de economische meerwaarde van Zuidas voor 

Amsterdam, de regio, Nederland en internationaal. Hiervoor zijn een aantal 

aspecten benoemd waarin de ontwikkelingen op Zuidas worden vergeleken met  

andere (kantoor)locaties, gebieden of steden. Het doel hiervan is meer inzicht te 

verschaffen in de (economische) (meer)waarde van Zuidas en deze in perspectief 

te plaatsen van andere economische gebiedsontwikkelingen,Nederland en 

internationaal. 
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onze aanpak 
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• De aanpak voor het opstellen van deze rapportage bestond uit drie stappen: 

1. In stap 1 is een scan gemaakt van alle relevante indicatoren die iets kunnen 

zeggen over het (economisch) presteren van Zuidas. Hierbij is nadrukkelijk 

gekeken naar de mogelijkheid om (a) de indicator te onderbouwen en (b) 

Zuidas in perspectief te plaatsen. Resultaat is een groslist aan indicatoren en 

argumenten. 

2. Stec Groep heeft deze groslist met de Dienst Zuidas besproken in een 

interactieve werksessie. Gezamenlijk is daarna een keuze gemaakt voor het 

uitwerken van een aantal indicatoren op basis van een viertal thema’s. 

3. Als laatste hebben we de vier thema’s uitgewerkt en is elke indicator op een 

zelfde wijze uitgewerkt.  

 



methodiek 

• 4 thema’s zijn uitgewerkt in aspecten die passen bij dit thema. 

• Telkens is geprobeerd om bij de aspecten Zuidas af te zetten tegen andere locaties 

in binnen- en buitenland (met een internationaal zakenmilieu). Waar dit niet 

mogelijk bleek is het argument kwalitatief beschreven. 

• We gaan uit van de huidige situatie en geven bij een aantal indicatoren ook een 

inschatting van de toekomstige situatie en daarmee de groeipotentie van Zuidas. 

Hiervoor gebruiken we aantallen gebaseerd op de eindsituatie en de realisatie van 

het totale ontwikkelingspotentieel zoals opgenomen in de Visie Zuidas (2009). 

• Aspecten zijn uitgewerkt in een vast format: 

• argument 

• feiten 

• benchmark (indien relevant) 

• bronnen 

• overige opmerkingen 

• Waar mogelijk is ook gebruik gemaakt van visuele ondersteuning van de 

argumentatie. 
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meerwaarde Zuidas: 4 thema’s 

Om de meerwaarde van Zuidas te beargumenteren werken we een viertal thema’s 

uit. Deze thema’s zijn als volgt: 

• Zuidas als pool voor talent en kenniswerkers (A. TALENT) 

• Zuidas is de (internationale) economische toplocatie voor Nederland (B. 

ECONOMISCHE KRACHT) 

• Zuidas is een unieke locatie met een hoge gebiedskwaliteit (C. 

GEBIEDSKWALITEIT) 

• optimale bereikbaarheid is noodzakelijk voor het aantrekken van talent, het 

versterken van de economische kracht en het realiseren van een 

hoogwaardige gebiedskwaliteit (D. BEREIKBAARHEID) 

 

In de navolgende sheets worden de verschillende aspecten voor deze thema’s 

verder uitgewerkt. 
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A. TALENT 

1. Bedrijven op Zuidas zoeken (top)talent en kenniswerkers. 80% van de 

medewerkers is hoogopgeleid. 

2. Zuidas is een pool voor toptalent en kenniswerkers; 50% van de 

arbeidsplaatsen op Zuidas zijn afkomstig uit door het Rijk benoemde 

topsectoren. 

3. Zuidas kent 30.000 studenten en 5.000 arbeidsplaatsen in het onderwijs. 

4. Zuidas heeft een onderscheidend vestigingsmilieu dat gewenst is om 

hoogopgeleide kenniswerkers en talent vast te houden. 
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A1: bedrijven op Zuidas zoeken 

(top)talent en kenniswerkers 

Indicator A1 Zuidas is ‘pool’ voor talent en kenniswerkers, want…. 

Argument Bedrijven (zoals internationale hoofdkantoren, juristen, advocaten en 

consultancies) op Zuidas zijn op zoek naar hoogopgeleid personeel 

en talent. Aanwezigheid van voldoende hoogopgeleid personeel en 

talent is een steeds belangrijker argument voor bedrijven om voor een 

land of regio te kiezen. In Amsterdam / op Zuidas is dit ‘toptalent’ te 

vinden. 

Feiten Op Zuidas werkt veel talent / hoogopgeleid personeel: 

• 80% van de medewerkers bij bedrijven gevestigd op Zuidas is 

hoogopgeleid (HBO+) 

• Dit betekent dat van de 30.000 werknemers in 2011 op Zuidas er 

circa 20.000 hoger opgeleid zijn. 

• Op Zuidas werken daarnaast veel expats die door internationale 

hoofdkantoren en buitenlandse bedrijven bij bedrijven op Zuidas 

worden geplaatst. 

Benchmark In Amsterdam is 50% van de werknemers hoogopgeleid. Nationaal 

gezien is 30% van de beroepsbevolking hoogopgeleid. In vergelijking 

met Amsterdam en Nederland werken er op Zuidas veel 

hoogopgeleiden (en dus ‘talent’).  

Bronnen BCI&E&Y, 2009, O+S Amsterdam, 2011 en CBS, 2012 

Overig - 

inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 

8 



A2: arbeidsplaatsen op Zuidas is 

afkomstig uit ‘topsectoren’ 

Indicator A2 Zuidas is ‘pool’ voor talent en kenniswerkers, want…. 

Argument Banen op Zuidas zijn afkomstig uit topsectoren  van het ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (met name zakelijke en 

financiële dienstverlening). Zuidas draagt hiermee sterk bij aan het 

versterken van de internationale concurrentiekracht van Nederland. 

Feiten • Het topsectorenbeleid van het Ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie moet de internationale concurrentiekracht van 

Nederland versterken. Voor een sterke positie in het aantrekken van 

hoofdkantoren is een sterke sector financiële en zakelijke 

dienstverlening noodzakelijk. Deze sectoren zijn goed voor 50% van de 

arbeidsplaatsen op Zuidas. 

• Zuidas is de locatie binnen Nederland met een sterk financieel 

karakter en draagt zo bij aan het realiseren van het topsectorbeleid. 

Benchmark Aanwezigheid van zakelijk en financiële dienstverlening elders: 

• Gemiddelde in de MRA: 22% van het aantal banen in de regio 

• Schiphol: 30% van het totaal aantal banen op de locatie 

• Zuidoost: 45% van het totaal aantal banen op de locatie 

Bronnen O+S Amsterdam, bewerking Stec Groep, 2012, PBL, 2012 

Overig Om de internationale concurrentie aan te gaan wordt gesproken van 

een sectorale aanpak om de Nederlandse economie te versterken. Er 

zijn 9 topsectoren aangewezen die de internationale concurrentiepositie 

van Nederland moeten versterken. Aan deze lijst met sectoren zijn 

hoofdkantoren toegevoegd als 10e. Een sterke(Internationale) 

zakelijke en financiële dienstverlening zijn randvoorwaarden voor het 

aantrekken van hoofdkantoren. 
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A3: 30.000 studenten en ruim 5.000 

arbeidsplaatsen in het onderwijs 

Indicator A3 Zuidas is ‘pool’ voor talent en kenniswerkers, want…. 

Argument Op Zuidas studeren 30.000 studenten en werken ruim 5.000 mensen in 

het universitair onderwijs. Kennis is aanwezig en toekomstig talent wordt 

op Zuidas opgeleid. 

Feiten • In Amsterdam studeren bijna 55.000 studenten aan de verschillende 

universiteiten in de stad. 50% studeert op Zuidas (bij de VU). 

• Ook de Duisenberg School of Finance , ROC, Hotelschool, 

internationale scholen en Rietveld Academie zijn op Zuidas gevestigd. In 

de toekomst verhuist mogelijk ook inHolland naar Zuidas 

• Circa 5.000 onderwijsgerelateerde banen (15%) op Zuidas. 

• Onderwijs en bedrijfsleven zitten dicht bij elkaar: dit leidt tot 

kruisbestuiving en onderlinge relaties. 

• De afgelopen jaren zijn er minimaal 16 spin-offs vanuit de VU ontstaan. 

In 2010 zijn 98 patenten aangevraagd als afgeleide uit onderzoek van de 

VU.  

Benchmark • De VU is de vierde universiteit van Nederland in aantal studenten. Circa 

10% van alle universitaire studenten in Nederland studeert aan de VU (op 

Zuidas). 

• Andere rankings (positie VU): Leiden Ranking (85), Times Higher 

Education (120), Shanghai Ranking (101-150) 

Bronnen Jaarverslag VU, 2011, QS Best Student Cities in the World 2012 

Overig Internationaal bekleedt Amsterdam de 36e positie (15e in Europees 

verband) waar het gaat om beste studentensteden in de wereld. Zie 

volgende pagina. 
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ranglijst beste studentensteden*: 

Amsterdam 36e  

Bron: QS Best Student Cities in the World 2012 

Beste studentensteden ter wereld 2012 

Positie Plaats Land 

1 Parijs Frankrijk 

2 Londen Verenigd Koninkrijk 

3 Boston Verenigde Staten 

4 Melbourne Australië 

5 Wenen Oostenrijk 

6 Sydney Australië 

7 Zürich Zwitserland 

8 Berlijn Duitsland 

  Dublin Ierland 

10 Montreal Canada 

36 Amsterdam Nederland 

Beste studentensteden in Europa 2012 

Positie Plaats Land 

1 Parijs Frankrijk 

2 Londen Verenigd Koninkrijk 

3 Wenen Oostenrijk 

4 Zürich Zwitserland 

5 Berlijn Duitsland 

5 Dublin Ierland 

7 Barcelona Spanje 

8 München Duitsland 

 9 Lyon Frankrijk 

10 Madrid Spanje 

15 Amsterdam Nederland 

11 * voor het bepalen van de lijst worden meerdere indicatoren meegenomen 



A4: hoogwaardig vestigingsmilieu 

draagt bij aan behoud ‘toptalent’ 

Indicator A4 Zuidas is ‘pool’ voor talent en kenniswerkers, want…. 

Argument Zuidas biedt toptalent werkgelegenheid bij ‘top’bedrijven en levert zo een grote bijdrage aan het 

behoud en aantrekken van toptalent in Nederland. Toptalent is belangrijk omdat internationale 

bedrijven de aanwezigheid ervan steeds vaker gebruiken bij de afweging tussen steden, regio’s 

en landen. 

Feiten • Bedrijven (zoals internationale hoofdkantoren, juristen, advocaten en consultancies) op Zuidas 

zijn op zoek naar hoogopgeleid personeel en talent. 80% werknemers op Zuidas is 

hoogopgeleid. 

• Zuidas voldoet in grote mate aan de criteria voor kenniswerkers om voor een stad/regio te 

kiezen (zie onder overig) 

• Groot aantal buitenlandse kenniswerkers op de locatie (in onderzoeken van  Ernst & Young 

(2010) en Decisio (2011) wordt het aantal ‘internationals’  in Amsterdam geschat op 90.000. 

Deze internationals zijn belangrijk voor de stad omdat ze vaak hoogopgeleid zijn, werken bij 

internationale bedrijven en zelf vaak bedrijven starten. 

Benchmark - 

Bronnen BCI en E&Y, 2009, E&Y, 2010, Decisio, 2011, Stec Groep, 2012, Top team Hoofdkantoren, 

2011, Mercer, 2011. 

Overig ‘De vergrijzing en de daaraan gekoppelde krimp van de beroepsbevolking maakt medewerkers 

schaarser. Tegelijkertijd beweegt de Europese en ook de Nederlandse economie steeds meer in 

de richting van activiteiten die kennisintensief zijn, daardoor een hoge toegevoegde waarde 

hebben, maar waar dus ook een hoger opleidingsniveau vereist is. De vraag naar hoog 

gekwalificeerd personeel neemt dan ook relatief toe. Dat maakt human resources tot een schaars 

goed en een kernpunt van de strategie van veel  ondernemingen. De beschikbaarheid van goed 

opgeleide  kenniswerkers is dan ook een van de meest belangrijke vestigingsplaatsfactoren.’ 

Bron: Met hoofdkantoren naar de Top, Topteam Hoofdkantoren, 2011. 

 

• Wat willen kenniswerkers/talent (op basis van onderzoek van Ernst&Young, 2010)? 

• (internationale) bereikbaarheid (centrale ligging in Europa) 

• quality of life (cultuurklimaat en -aanbod) 

• hoogwaardige kwaliteit van omgeving en voorzieningen 

• grootstedelijk milieu 

• balans tussen werk en privé. 
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Mercer index: quality of life (no. 12) 
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vestigingsklimaat Amsterdam (no. 4) 



B: ECONOMISCHE KRACHT 

1. Zuidas kent een groot direct en indirect werkgelegenheidsaandeel. 

Gebaseerd op de eindsituatie (visie Zuidas 2009) is Zuidas in 2040 

vergelijkbaar met mainport Schiphol en Rotterdam. 

2. Zuidas kent de hoogste huurprijzen in Nederland.  

3. Zuidas kent sterke opnamecijfers, ondanks de crisis. 

4. Op Zuidas vestigden zich de meeste nieuwe (grote) bedrijven tussen 2000 

en 2010. 

5. Op Zuidas zijn 200 buitenlandse bedrijven en veel hoofdkantoren gevestigd. 

6. Clustering van financiële en juridische dienstverleners op Zuidas is van 

belang voor vestiging van hoofdkantoren in Nederland. 

7. Zuidas is van toegevoegde waarde voor Nederland. 
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Indicator B1 Zuidas is een (internationale) economische toplocatie voor 

Nederland, want…. 

Argument Door het hoge aantal banen is het economisch belang van Zuidas voor 

Nederland groot en in de toekomst vergelijkbaar met het directe 

werkgelegenheidseffect van de Mainports Schiphol en de haven van 

Rotterdam. 

Feiten • Met in 2011 30.000 arbeidsplaatsen (groei tot 50.000 – 80.000 na 

realisatie van het totale ontwikkelingspotentieel) en een indirecte 

werkgelegenheid van 15.000 heeft Zuidas een aandeel van 7% in de 

totale werkgelegenheid van Amsterdam. In de toekomst groeit dit naar 

circa 10% 

Benchmark • Schiphol is goed voor 60.000 arbeidsplaatsen en de haven van 

Rotterdam voor 86.000 arbeidsplaatsen. Als Zuidas is uitontwikkeld is de 

locatie vergelijkbaar met de Mainports met betrekking tot directe 

werkgelegenheid.  

• Andere Europese toplocaties: La Defense: 180.000 directe 

arbeidsplaatsen, Stockholm Business District: 50.000 directe 

arbeidsplaatsen 

Bronnen O+S Amsterdam, 2011; Schiphol Economische Monitor, Schiphol Group, 

2011; Visie Zuidas, 2009; Havenvisie 2030, Port of Rotterdam, 2011 

Overig Toekomstige aantallen zijn gebaseerd op de eindsituatie en de realisatie 

van het totale ontwikkelingspotentieel op Zuidas zoals opgenomen in de 

Visie Zuidas in 2009. 

B1: fors aandeel Zuidas in directe en 

indirecte werkgelegenheid  
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Zuidas vs. Mainports 
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     werkgelegenheid Zuidas in vergelijking met Mainports 

     Zuidas   Schiphol                 Haven  

                                 Rotterdam 

     30.000   60.000                86.000 

Bronnen: O+S Amsterdam, 2011; Schiphol Economische Monitor, Schiphol Group, 2011; Visie Zuidas; 

Havenvisie 2030, Port of Rotterdam, 2011. Toekomstige aantallen zijn gebaseerd op de eindsituatie en de realisatie 

van het totale metrage op de Zuidas zoals opgenomen in de Visie Zuidas in 2009 en op basis van diverse bronnen. 

 

     Zuidas   Schiphol                 Haven  

                    Rotterdam 

     50.000-80.000  60.000-80.000              90.000 –  

                     100.000 
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Indicator B2 Zuidas is een (internationale) economische toplocatie voor 

Nederland, want…. 

Argument De huurprijzen op Zuidas behoren tot de hoogste categorie in 

Nederland en dus is de locatie dé top-kantoorlocatie van Nederland. 

De huurprijs is een indicator voor de aantrekkelijkheid van een locatie 

voor gebruikers. 

Feiten • Tophuren op Zuidas zijn € 340 per m2 (prijspeil 2011) en behoren 

daarmee tot de hoogste van Nederland. Dit ligt ruim boven 

gerealiseerde huurprijzen op andere Nederlandse kantoorlocaties. 

• Internationaal gezien zijn de huurprijzen op Zuidas gemiddeld en 

vergelijkbaar met andere Europese toplocaties 

Benchmark 

(zie ook 

bronnen) 

• Huurprijzen per m2 kantoorruimte op andere toplocaties in Nederland: 

•  Rotterdam: € 200 per m2 

•  Den Haag: € 210 per m2 

•  Schiphol: € 350 per m2 

• Huurprijzen per m2 kantoorruimte op locaties in het buitenland: 

•  Londen (City / Docklands / Westend): € 710 / 550 / 1.225 per m2 

•  Frankfurt: € 395 per m2 

•  Madrid: € 310 per m2 

Bronnen Kantorenmonitor Zuidas Q4, JLL, 2012; The Hague, Amsterdam, Rotterdam Office 

Market Update Q4, JLL, 2012; The Central London Market Q4, JLL, 2012; Office 

Market Profile Frankfurt Q4, JLL, 2012; Office Market Report Spain Q4, JLL, 2012; 

Property Clock report Q4, JLL, 2012 

Overig - 

B2: huurprijzen op Zuidas in de hoogste 

categorie 
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Bronnen: Kantorenmonitor Zuidas Q4, JLL, 2012; The Hague, Amsterdam, Rotterdam Office Market Update Q4, 

JLL, 2012; The Central London Market Q4, JLL, 2012; Office Market Profile Frankfurt Q4, JLL, 2012; Office 

Market Report Spain Q4, JLL, 2012; Property Clock report Q4, JLL, 2012 18 



Indicator 

B3 

Zuidas is een (internationale) economische toplocatie voor 

Nederland, want…. 

Argument De opname van kantoor vierkante meters op Zuidas is – ondanks de 

crisis – hoog. Dit betekent dat de locatie aantrekkelijk is voor gebruikers. 

Feiten • De opname van kantoor vierkante meters op Zuidas bedroeg in 2010 

80.000 m2 en in 2011 30.000 m2. Dit is respectievelijk 30 en 15% van de 

totale opname in heel Amsterdam over deze jaargangen. 

• Daarnaast is de leegstand van kantoor vierkante meters  op Zuidas 

gedaald van 15 naar 11% tussen 2010 en 2011. In heel Nederland was 

de leegstand in 2011 bijna 15%. 

• De opname komt voor een groot deel voor rekening van (nieuwe) 

buitenlandse bedrijven. In 2011 landden in de Metropoolregio Amsterdam 

118 nieuwe buitenlandse bedrijven. 25% hiervan vestigde zich op Zuidas. 

Benchmark 

(zie ook 

bronnen) 

Opname 2010 

(in m2) 

Opname 2011 

(in m2) 

Leegstand 2009 

(in % van 

voorraad) 

Leegstand 2011 

(in % van 

voorraad) 

Amsterdam 250.000 225.000 17% 16% 

Zuidas 80.000 30.000 15% 11% 

Rotterdam 125.000 125.000 14% 16% 

Den Haag 60.000 50.000 8% 11% 

Londen West End 325.000 300.000 8% 4% 

Londen City 500.000 300.000 10% 8% 

Londen Docklands 175.000 50.000 13% 8% 

Frankfurt 475.000 410.000 12% 13% 

Madrid 400.000 335.000 10% 11% 

Bronnen Kantorenmonitor Zuidas Q4, JLL, 2012; The Hague, Amsterdam, Rotterdam Office 

Market Update Q4, JLL, 2012; The Central London Market Q4, JLL, 2012; Office 

Market Profile Frankfurt Q4, JLL, 2012; Office Market Report Spain Q4, JLL, 2012; 

Property Clock report Q4, JLL, 2012 

B3: opname op Zuidas, ondanks crisis, hoog 
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Ontwikkeling leegstand sinds 2010 

aandeel  

Zuidas in 

opname 

A’dam   

30%  15% 

Bronnen: The Hague, Amsterdam, Rotterdam Office Market Update Q4, JLL, 2012; The Central London Market 

Q4, JLL, 2012; Office Market Profile Frankfurt Q4, JLL, 2012; Office Market Report Spain Q4, JLL, 2012; 

Property Clock report Q4, JLL, 2012 20 



Indicator B4 Zuidas is een (internationale) economische toplocatie voor 

Nederland, want…. 

Argument Zuidas is de meest aantrekkelijke locatie voor nieuwe (bovenregionale) 

vestigers tussen 2000 en 2010. Grote (internationaal) opererende 

bedrijven kiezen voor Zuidas als vestigingslocatie. 

Feiten • De Noordvleugel van de Randstad trekt de meeste nieuwe 

kantoorgebruikers (marktaandeel: 40%) 

•  (regio) Amsterdam trekt de meeste kantoren in de Noordvleugel 

(marktaandeel: 60%) 

• Zuidas is meest aantrekkelijke locatie voor nieuwe kantoren 

(voorbeelden zijn: Fonterra, Akzo, Arcadis, De Brauw Blackstone). In 

totaal 11 grote nieuwe vestigers op Zuidas, goed voor bijna 2.000 

arbeidsplaatsen. 

• Op Zuidas zijn daarnaast veel kleine internationale vestigers (in de 

vorm van hoofdkantoren) geland (zie B3 en B5) 

Benchmark • zie kaarten 

• G4: 

• Amsterdam: 45 vestigingen / 9.300 arbeidsplaatsen 

• Den Haag: 7 vestigingen / 700 arbeidsplaatsen 

• Rotterdam: 12 vestigingen / 4.000 arbeidsplaatsen 

• Utrecht: 12 vestigingen / 2.700 arbeidsplaatsen 

Bronnen Stec Groep, DLN 2000 - 2010 

B4: op Zuidas vestigden zich de meeste 

nieuwe (grote) bedrijven 
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nieuwe (grote) bedrijven in Amsterdam, 

sinds 2000 

inhoudsopgave: 

pagina 1 

pagina 2 

pagina 3 

Beukenhorst en 

omgeving: 5 vestigers, 

1.000 arbeidsplaatsen 

(Groot-) Schiphol:  

9 vestigers, 1.000 

arbeidsplaatsen 

Zuidas: 11 vestigers, 

1.850 arbeidsplaatsen 

Zuidoost/Amstel III: 

5 vestigers, 2.750 

arbeidsplaatsen 

Amstel Businesspark: 

4 vestigers, 1.250 

arbeidsplaatsen 

Amstel: 3 vestigers, 

350 arbeidsplaatsen 

IJ-Oevers: 2 vestigers, 

500 arbeidsplaatsen 

NDSM: 2 vestigers, 250 

arbeidsplaatsen 

Centrum: 3 vestigers, 

250 arbeidsplaatsen 

Westpoort: 5 vestigers, 

700 arbeidsplaatsen 

Riekerpolder: 3 vestigers, 

550 arbeidsplaatsen 

Bronnen: Stec Groep, 2012 



Indicator B5 Zuidas is een (internationale) economische toplocatie voor 

Nederland, want…. 

Argument De locatie trekt de meeste buitenlandse bedrijven en hoofdkantoren.  

Feiten • Op Zuidas zijn 280 buitenlandse bedrijven gevestigd . Dit is 13% van 

het totaal aantal buitenlandse bedrijven in MRA (er is geen 

kantoorlocatie die meer buitenlandse bedrijven huisvest). 

• In 2011 landden in de Metropoolregio Amsterdam 118 nieuwe 

buitenlandse bedrijven. 25% hiervan vestigde zich op Zuidas. Dit is het 

hoogste aantal in de regio. 

• Hoofdkantoren en buitenlandse bedrijven hebben een sterker 

multipliereffect dan andere bedrijven. De multiplier wordt geschat op 

2,5. Dus voor iedere baan bij een hoofdkantoor / buitenlands bedrijf, 

werken ook 1,5 mensen elders. In totaal heeft Zuidas een indirect 

werkgelegenheidseffect van circa 15.000 (zie B1). 

Benchmark • Schiphol (incl. alle logistieke locaties en KLM-onderdelen) huisvest 

circa 10% van de buitenlandse bedrijven in MRA 

• Amsterdam Zuidoost, Teleport en Beukenhorst in Hoofddorp 

huisvesten circa 100 buitenlandse bedrijven (circa 4% van totaal aantal 

buitenlandse bedrijven in MRA). 

Bronnen AIB, 2011, Boston Consulting Group, 2009, Ministerie van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie, 2011, Stec Groep, 2012 

B5: concentratie van hoofdkantoren en 

buitenlandse bedrijven op Zuidas 

inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 
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B5: hoofdkantoren en buitenlandse 

bedrijven en de Nederlandse economie 

inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 
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Overig “Hoofdkantoren (en buitenlandse bedrijven) zijn van groot belang voor 

de Nederlandse economie. Hoofdkantoren (en buitenlandse bedrijven) 

versterken het economische imago van Nederland en zorgen voor 

hoogwaardige directe en indirecte werkgelegenheid. Bovendien 

vergroot de aanwezigheid van een hoofdkantoor de kans op 

vervolginvesteringen in bijvoorbeeld R&D of distributie. Nederland heeft 

een sterke positie als vestigingslocatie voor hoofdkantoren, maar deze 

positie is niet vanzelfsprekend. De internationale concurrentie neemt 

toe en het economische zwaartepunt van de wereld verschuift. Een 

sterke financiële sector is van oudsher één van de pijlers onder de 

internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven. Voor een sterk 

hoofdkantorenklimaat is het verbeteren van de condities voor de 

financiële sector daarmee van groot belang. Om hoofdkantoren in 

Nederland te verankeren of juist naar Nederland aan te trekken is een 

extra inspanning nodig. Naast generieke factoren als infrastructuur (met 

name Schiphol), internationale oriëntatie en belastingklimaat kiezen 

buitenlandse bedrijven voor Nederland vanwege de specifiek in 

Nederland aanwezige kennis en de hoogwaardige zakelijke 

dienstverlening.” 

 

Bron: Met hoofdkantoren naar de top, Topteam Hoofdkantoren, 2011 en 

Topsectorenbeleid, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie, 2011 



Indicator B6 Zuidas is een (internationale) economische toplocatie voor 

Nederland, want…. 

Argument Op Zuidas is een concentratie van dienstverlenende en ondersteunende 

ondernemingen aanwezig. Dit is van belang voor het aantrekken van 

hoofdkantoren naar de locatie, de regio en naar Nederland. 

Feiten • Zuidas heeft in 2011 4.000-5.000 arbeidsplaatsen in rechtskundige en 

juridische dienstverlening, een belangrijk vestigingscriterium voor 

financiële dienstverleners om in Amsterdam te vestigen 

Benchmark - 

Bronnen O+S Amstedam, 2011, BCG, 2009, CBRE, 2012, Stec Groep, 2012 

Overig ‘De voordelen van clustervorming zijn groot. Bedrijven zijn er 

aantoonbaar productiever omdat toeleveranciers en dienstverleners in 

de buurt zitten, er meer toegang is tot informatie van bijvoorbeeld 

specifieke researchinstituten en werknemers er vaak meer gemotiveerd 

zijn – de lat ligt hoog binnen een cluster. Er wordt ook meer en sneller 

geïnnoveerd. Dat laatste komt met name doordat er sprake is van 

‘knowlegde spill’: wetenschappers en werknemers met veel kennis 

wisselen van werkgever of beginnen voor zichzelf. De gegenereerde 

kennis wordt daardoor breder ingezet. Clusters stimuleren bovendien 

ondernemerschap. Ze vormen een ideale omgeving voor starters omdat 

de zo belangrijke infrastructuur al aanwezig is en ook klanten al ter 

plekke zijn. Daarnaast is het risico bij falen beperkt; er zijn immers 

relatief veel nieuwe werkgevers als het mis gaat’  BCG, 2009 op basis 

van M.Porter, 1990. 

B6: clustervorming van belang voor 

vestiging van hoofdkantoren  

inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 
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Indicator B7 Zuidas is een (internationale) economische toplocatie voor 

Nederland, want…. 

Argument De locatie levert een bijdrage in de economie van Amsterdam en 

Nederland. De economische ontwikkeling in Nederland is deels 

afhankelijk van bedrijven gevestigd op Zuidas. 

Feiten • Zuidas heeft op dit moment een toegevoegde waarde van 1,8 miljard 

euro. 

• Dit is 5% van de totale toegevoegde waarde van Amsterdam en 2,3% 

van de totale toegevoegde waarde van de Metropoolregio Amsterdam. 

• In de toekomst  is de toegevoegde waarde van Zuidas 4 tot 5 miljard 

euro. Gebaseerd op de eindsituatie en de realisatie van het totale 

ontwikkelingspotentieel op Zuidas zoals opgenomen in de Visie Zuidas 

in 2009. 

Benchmark • De toegevoegde waarde van Schiphol is 11 miljard euro 

• De toegevoegde waarde van de Haven van Rotterdam is 15 miljard 

euro 

Bronnen O+S Amsterdam, 2011, Schiphol Group, 2011, Port of Rotterdam, 2010, 

Visie Zuidas , 2009, Stec Groep, 2012 

Overig Wat is toegevoegde waarde? Het verschil tussen de marktwaarde van 

productie en de daarvoor ingekochte grondstoffen. Het is dus gelijk aan 

de omzet minus het aankoopbedrag. 

B7: de toegevoegde waarde van Zuidas is 

bijna 2 miljard euro 

inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 
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C: GEBIEDSKWALITEIT 

1. Zuidas is een multifunctioneel gebied dat aansluit op Het Nieuwe Werken 

2. Zuidas is een van de belangrijkste nieuwe woonlocaties voor Amsterdam 

3. de kwaliteit van de openbare ruimte op Zuidas is bovengemiddeld 

4. Zuidas is een voorbeeld van duurzame vastgoedontwikkeling 

5. Zuidas ligt in een koopkrachtig gebied 

 

inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 
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C1: Zuidas is een multifunctioneel gebied 

dat aansluit op Het Nieuwe Werken  

 

inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 

Indicator C1 Zuidas is een uniek gelegen locatie met een hoge 

gebiedskwaliteit, want…. 

Argument Zuidas is een multifunctioneel gebied dat aansluit op Het Nieuwe 

Werken. Deze (kantoor)locaties hebben een sterk toekomstperspectief 

en de (structurele) leegstand op dergelijke locaties is doorgaans laag. 

Feiten • De markt verandert en locaties die hier goed op inspelen zijn 

spekkoper. De markt vraagt goed ontsloten locaties, nabij 

voorzieningen in een multifunctioneel gebied. Zuidas voldoet in grote 

mate aan deze eisen. De locatie is per auto en OV goed bereikbaar. 

Voorzieningen (zoals sport, horeca, cultuur, recreatie en detailhandel) 

zitten op Zuidas of in de directe omgeving. Bovendien wordt Zuidas 

multifunctioneel ontwikkeld. Er is ruimte voor kantoren, woningen, 

onderwijs, sport en evenementen. 

• Het Nieuwe Werken vraagt om flexibele kantoorconcepten en 

ontmoetingsplekken nabij OV-knooppunten. Op Zuidas zijn dergelijke 

voorzieningen aanwezig. 

Benchmark • Kantoorlocaties in Nederland zijn vaak monofunctioneel ontwikkeld 

waardoor een echte ziel ontbreekt. Hier is de leegstand het hoogst.  

Bronnen Stec Groep, 2012 en Jones Lang Lasalle, 2011. 

Overig Zie figuur op de volgende pagina. 
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locaties met sterk toekomstperspectief 

 

inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 
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Zuidas! 



Indicator 

C220 

Zuidas is een uniek gelegen locatie met een hoge gebiedskwaliteit , 

want…. 

Argument Zuidas is één van de belangrijkste nieuwe woonlocaties voor Amsterdam 

en de regio. Dit versterkt het multifunctionele karakter en de levendigheid 

van de locatie, wat de aantrekkingskracht van de locatie versterkt.  

Feiten • In de visie Zuidas is ruimte voor realisatie van 7.000 – 9.000 nieuwe 

woningen. Dit zijn circa 15.000 tot 20.000 bewoners op basis van het 

totale ontwikkelingspotentieel in de Visie Zuidas. 

• Zuidas / Amsterdam vangt een groot deel van de stagnerende groei van 

de bevolking elders in Nederland op (zie figuur op de volgende pagina) . 

• In 2012 zijn 600 woningen gerealiseerd. 

• Bovendien ook ruimte voor verdubbeling van voorzieningen: Momenteel 

750.000 m2 aan voorzieningen, uiteindelijk 1.500.000 m2 Naast grote 

voorzieningen als RAI, VU en VUmc veel onderwijs, sport, cultuur, 

horeca en recreatie. 

Benchmark • In Amsterdam worden tot 2040 circa 70.000 nieuwe woningen 

gerealiseerd. Zuidas is goed voor 10% van deze bouwproductie. 

Hiermee is Zuidas de tweede grootste woningbouwlocatie in Amsterdam 

(na IJburg met ruim 10.000 nieuwe woningen). 

• La Defense: 20.000 inwoners 

• Bankenlage Frankfurt: 25.000-30.000 inwoners 

Bronnen Visie Zuidas, 2009, Frankfurt Statistisches Jahrbuch, 2011 

Overig Wonen draagt bij aan levendigheid van een werkgebied en draagt bij aan 

de waardering van werknemers over een locatie. 

C2: Zuidas is één van de belangrijkste 

nieuwe woonlocaties voor Amsterdam 

inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 
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inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 
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C3: de kwaliteit van de openbare ruimte 

is goed 

Indicator C3 Zuidas is een uniek gelegen locatie met een hoge 

gebiedskwaliteit , want…. 

Argument De openbare ruimte op Zuidas is goed verzorgd en haalt hoge 

scores in de periodieke KBB-metingen van de Amsterdamse 

Ondernemersvereniging (ORAM). De uitstraling van de omgeving is 

een belangrijk argument voor bedrijven om voor een locatie te 

kiezen. 

Feiten • Het ORAM meet jaarlijks vier keer de kwaliteit van de openbare 

ruimte op Amsterdamse werklocaties. Er wordt gemeten op de 

aspecten zwerfvuil, onkruid, objecten, groen en verhardingen. 

• Het gemiddelde rapportcijfers voor Zuidas is een 7,0. Dit is het 

hoogste rapportcijfers van alle onderzochte locaties. Het gemiddelde 

is een 6,5. 

Benchmark • Andere werklocaties scoren lager (zie volgende pagina) 

Bronnen ORAM, 2012 

Overig Verdere investeringen dragen bij aan nog meer eenheid in het 

gebied. 

inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 
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inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 

de resultaten van de kbb-metingen 

Bron: kbb meting, ORAM, 2012 34 



C4: Zuidas is een voorbeeld van een 

duurzame vastgoedontwikkeling 

Indicator C4 Zuidas is een uniek gelegen locatie met een hoge gebiedskwaliteit , 

want…. 

Argument De locatie voldoet goed aan voorwaarden voor een duurzame 

vastgoedontwikkeling. Hierdoor kent Zuidas een sterk 

toekomstperspectief en is het vastgoed waardevast. Dit is aantrekkelijk 

voor (potentiële) investeerders. 

Feiten • Zorgvuldig en intensief ruimtegebruik: voor kantoren floorspaceindex 

(verhouding tussen kaveloppervlak en gebouwde vierkante meters) 

tussen 3 en 6. 

• Leeftijd gebouwen: merendeel van de panden jonger dan 10 jaar oud 

en voldoen daarom aan eisen van gebruikers en bewoners. 

• Flexibiliteit gebouwen: standaard verdiepingsvloer van 3,30 meter 

waardoor  hergebruik in de toekomst beter te realiseren is. 

• Modal split Zuidas: 52% OV, 31% auto en 17% fiets. De focus ligt niet 

op de auto als vervoermiddel naar Zuidas. 

• Inzet op duurzaamheid en energiezuinigheid: gebouwen worden zoveel 

mogelijk ontwikkeld met BREAAM-certificaten en koude-warmte opslag. 

Hierdoor beperkte CO2 uitstoot en bewust  (deels zelfvoorzienend) 

energieverbruik. 

Benchmark - 

Bronnen Visie Zuidas, 2009,  DIVV, 2010, CBRE, 2011, IVBN, 2010, Stec Groep, 

2012 

Overig Gemengde stedelijke milieus (wonen en werken) kennen doorgaans een 

duurzamer gebruik dan monofunctionele gebieden 

inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 
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C5: Zuidas ligt in een koopkrachtige 

omgeving 

Indicator C5 Zuidas is een uniek gelegen locatie met een hoge 

gebiedskwaliteit , want…. 

Argument De locatie ligt in een omgeving waar veel mensen wonen en het 

besteedbaar inkomen sterk bovengemiddeld is. Hierdoor is er 

draagvlak voor voorzieningen die bijdragen aan een hoge 

gebiedskwaliteit. 

Feiten • Binnen een straal van 2 km rondom het station Zuid WTC wonen 

140.000 mensen (18%), staan 80.000 woningen (19%) en is het 

besteedbaar inkomen 35.400 euro (15% hoger dan gemiddeld in 

Amsterdam). 

Benchmark 

(straal 2 km) 

• Rotterdam (centrumgebied = Weena en CS): 130.000 inwoners 

(20%), 68.000 woningen (23%) en besteedbaar inkomen (23.200) = 

6% hoger dan Rotterdams gemiddelde. 

• Utrecht (Papendorp): 26.500 inwoners (7-8%), 13.000 woningen (9-

10%) en besteedbaar inkomen vergelijkbaar met Utrechts 

gemiddelde (20.700 euro). 

Bronnen O+S Amsterdam, 2011, COS Rotterdam, 2011, Cbs, 2012, Funda, 

2012. 

Overig • Een koopkrachtige omgeving betekent ook meer draagvlak voor 

voorzieningen. 

inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 
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Zuidas ligt in een koopkrachtige 

omgeving 

inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 

Bron: Funda heat maps, 2012 

Percentage inwoners per wijk met een bovenmodaal inkomen 
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D: BEREIKBAARHEID 

1. Zuidas is bereikbaar met  auto, OV en fiets 

2. Zuidas ligt op 6 treinminuten van Schiphol 

3. Amsterdam scoort in internationale benchmark slecht op interne 

bereikbaarheid 

4. ‘top’- bereikbaarheid is nodig voor het vasthouden van talent 

inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 
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D1: Zuidas is bereikbaar met auto, trein 

en fiets 

Indicator D1 optimale bereikbaarheid is noodzakelijk voor het 

aantrekken van talent, het versterken van de economische 

kracht en het realiseren van een hoogwaardige 

gebiedskwaliteit . 

Argument Zuidas is via OV, auto en fiets goed bereikbaar. Deze 

multimodale bereikbaarheid draagt bij aan het sterke 

toekomstperspectief voor de locatie en past bij ambities van 

Zuidas voor een duurzame gebiedsontwikkeling 

Feiten •Zuidas is bereikbaar via trein (straks ook HSL), metro, tram, 

bus, auto, fiets) 

• Modal split (hoe komen mensen naar Zuidas) Zuidas: OV: 

52%, Fiets: 17% en Auto: 31% 

Benchmark • Modal split Randstad: OV: 30%, Fiets: 15% en Auto: 55%  

Bronnen Cbs, 2012, DIVV, 2010 

Overig - 

inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 
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Zuidas is bereikbaar met auto, trein en 

fiets 

modal split Zuidas       modal split Randstad  

Bronnen: DIVV, 2010; Cbs, 2012 

inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 
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D2: Zuidas ligt op 6 treinminuten van 

Schiphol 

Indicator D2 optimale bereikbaarheid is noodzakelijk voor het 

aantrekken van talent, het versterken van de economische 

kracht en het realiseren van een hoogwaardige 

gebiedskwaliteit . 

Argument Zuidas ligt op 6 minuten van Schiphol: dit is uniek in 

(inter)nationaal perspectief en een belangrijk argument voor 

vestiging van (inter)nationale bedrijven op Zuidas. 

Feiten • reistijd met de trein van Zuidas naar Schiphol is 6 minuten 

Benchmark Afstand internationale toplocaties met de trein t.o.v. 

internationale luchthaven (in reisminuten): 

• City/West End – 60 min 

• La Defense – 45 min 

• Leopold District – 25 min 

• AZCA Madrid – 25 min 

• Potsdammer Platz – 35 min 

• Bankenlage – 10 min 

Bronnen NS en diverse andere nationale treinmaatschappijen, bewerking 

Stec Groep, 2012 

Overig Een goede internationale bereikbaarheid is voor (internationale) 

bedrijven van groot belang bij de locatiekeuze (Ernst&Young, 

BCI, 2009) 

inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 
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Zuidas ligt op 6 treinminuten van 

Schiphol 

Zuidas 

Bankenlage  

AZCA Madrid 

Leopold District 

Potsdammer Platz 

La Defense 

London West End / 
City 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Schiphol 

Frankfurt intl 

Barajas 

Zaventem 

Berlin-Schönefeld 

Charles de Gaulle 

Heathrow 

reistijd met de trein in minuten 
inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 
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D3: Amsterdam scoort in internationale 

benchmark matig op interne 

bereikbaarheid 

Indicator D3 optimale bereikbaarheid is noodzakelijk voor het 

aantrekken van talent, het versterken van de economische 

kracht en het realiseren van een hoogwaardige 

gebiedskwaliteit . 

Argument De interne bereikbaarheid (vervoer binnen de stad van A naar B) 

wordt door beslissers bij grote bedrijven als belangrijke 

vestigingsplaatsfactor aangegeven. Amsterdam scoort hierop 

matig. Investeringen zijn gewenst om de internationale 

concurrentiekracht van Amsterdam en Zuidas te versterken. 

Feiten • Amsterdam staat op de 4e plek in de jaarlijkse European Cities 

Monitor van Cushman & Wakefield. In het onderzoek worden 

managers van grote bedrijven gevraagd welke steden 

aantrekkelijk zijn voor vestiging van bedrijf(s-onderdelen). 

• Amsterdam scoort op interne bereikbaarheid een 12e plaats. In 

2010 was dit nog een 8e plek. 

Benchmark • Steden die beter gewaardeerd worden dan Amsterdam zijn 

onder andere Stockholm, Madrid, Barcelona, München, Zurich 

en Frankfurt. 

Bronnen Cushman & Wakefield, 2011 

Overig - 

inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 
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Amsterdam scoort in internationale 

benchmark matig op interne 

bereikbaarheid 

eindscore ECM, 2011     deelscore ECM (internal transport), 2011

  

Bronnen: European Cities Monitor, Cushman & Wakefield, 2011 

inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 
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D4: top-bereikbaarheid is nodig voor het 

vasthouden van talent 

Indicator D4 optimale bereikbaarheid is noodzakelijk voor het aantrekken van 

talent, het versterken van de economische kracht en het realiseren 

van een hoogwaardige gebiedskwaliteit . 

Argument De (internationale) bereikbaarheid is voor toptalent een hoofdmotief om voor een stad 

/ land te kiezen. Zuidas biedt toptalent werkgelegenheid bij ‘top’bedrijven en levert zo 

een grote bijdrage aan het behoud en aantrekken van toptalent in Nederland.  

Feiten • Bedrijven (zoals internationale hoofdkantoren, juristen, advocaten en consultancies) 

op Zuidas zijn op zoek naar hoogopgeleid personeel en talent. 80% werknemers op 

Zuidas is hoogopgeleid. 

• Groot aantal buitenlandse kenniswerkers op de locatie (in onderzoeken van  Ernst & 

Young (2010) en Decisio (2011) wordt het aantal ‘internationals’ (buitenlandse 

studenten en expats) in Amsterdam geschat op 90.000. Deze internationals zijn 

belangrijk voor de stad omdat ze vaak hoogopgeleid zijn, werken bij internationale 

bedrijven en zelf vaak bedrijven starten. 

•Zuidas voldoet in grote mate aan de criteria voor kenniswerkers om voor een 

stad/regio te kiezen (met betrekking tot internationale bereikbaarheid is Zuidas 

gelegen op 6 treinminuten van Schiphol) 

Benchmark - 

Bronnen BCI en E&Y, 2009, E&Y, 2010, Decisio, 2011, Stec Groep, 2012, Topteam 

Hoofdkantoren, 2011, Mercer, 2011. 

Overig • Wat willen kenniswerkers/talent (op basis van onderzoek van Ernst&Young, 2010)? 

• (internationale) bereikbaarheid (centrale ligging in Europa) 

• quality of life (cultuurklimaat en -aanbod) 

• hoogwaardige kwaliteit van omgeving en voorzieningen 

• grootstedelijk milieu 

• balans tussen werk en privé. 

inhoudsopgave: 

1. inleiding 

2. talent 

3. economische kracht 

4. gebiedskwaliteit 

5. bereikbaarheid 
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