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MENINGEN GEVRAAGD OVER ONTWIKKELING ZUIDAS

Zuidas is een bijzonder stukje Amsterdam. Een gebied dat nog volop in ontwikkeling is. Gemeente 
Amsterdam, Zuidas vindt het belangrijk dat bewoners, studenten, ondernemers en 
belanghebbenden meedenken over deze ontwikkeling. Zij worden uitgenodigd mee te doen aan de 
grote denkZuidas-enquête. De resultaten van deze enquête worden verwerkt in de Visie Zuidas 
2015, een geactualiseerde versie van de Visie uit 2009.

Voor bedrijven is Zuidas het internationale zakencentrum van Nederland. Reizigers kennen Zuidas vooral 
van station Amsterdam Zuid als overstapstation. En voor Amsterdammers is Zuidas een nieuwe woonwijk, 
waar de komende vijf jaar nog zo’n 3.000 woningen worden bijgebouwd. Maar hoe gaat het verder met 
het gebied? Welke richting moet het op? Deze vraag kan vanuit verschillende invalshoeken worden 
beantwoord. Daarom zijn zes thema’s gecreëerd. 

Internationaal en ambitieus
Amsterdam wil haar positie als Europese toplocatie en economische motor van de regio versterken. 
De vraag daarbij is welk type bedrijven op welke plekken wenselijk zijn en hoe zij kunnen 
bijdragen aan de dynamiek van Zuidas. Daarnaast wordt binnen dit thema aandacht besteed aan 
kwaliteitsverbetering, duurzaamheid en hergebruik van kantoorpanden.

Werk in uitvoering
Er staat momenteel ruim 200.000 m2 in aanbouw in Zuidas. Daarnaast zijn voorbereidende 
werkzaamheden voor Zuidasdok gestart, één van de grootste infrastructurele projecten van 
Nederland. Bouwen brengt hinder met zich mee. Wat kan daar tegenover worden gezet? 
Waarin moeten worden geïnvesteerd?

Levendige woonbuurt van Amsterdam
Zuidas wordt steeds meer een gemengde stedelijke wijk. De vraag die daarbij aan de orde komt is: 
wat voor woongebied wordt Zuidas? Met wat voor woningen en voorzieningen onderscheidt Zuidas 
zich van andere buurten? Waar moet op worden ingezet: kunst en cultuur, sport, recreatie in het 
groen? En hoe wordt het buurtgevoel versterkt?

Zuidas op de fiets
Steeds meer mensen komen met de fiets. De fietsenstallingen op straat en onder het Zuidplein staan 
iedere werkdag vol. De fiets is daarom expliciet een thema in de Visie Zuidas 2015. Hoe kunnen 
fietspaden logisch verbonden worden en welke oplossingen zijn mogelijk voor beruchte 
oversteekplekken, zoals de Amstelveenseweg, Europaboulevard en Parnassusweg?

Verbonden met groen en water
Met dit thema wordt onderzocht hoe de beperkte ruimte in Zuidas zo goed mogelijk kan worden 
gebruikt voor groen, water en recreatie. Welke oplossingen zijn er om wateroverlast door hevige 
buien te voorkomen? Welke rol spelen groen en water bij de verblijfskwaliteit? Ook de verbinding 
van Zuidas met de ‘groene scheggen’ komt hierbij aan de orde.

Zuidas bereikbaar 
Bij het thema Zuidas bereikbaar draait het vooral om ontvlechting, ofwel: in welke straat geef je 
prioriteit aan welk verkeer? Verder blijft parkeren een lastige kwestie, waar Zuidas met alle partijen 
uit wil komen. Zuidas wil bedrijven faciliteren, maar parkeren niet ongebreideld laten groeien. 
Welke keuzes en maatregelen leiden tot optimaal ruimtegebruik? 

Deze thema’s helpen om richting te geven aan de verdere ontwikkeling van Zuidas. De dilemma’s die bij 



de thema’s horen, zijn verwoord in stellingen die per 5 maart te vinden zijn op www.denkzuidas.nl. 
Iedereen kan hierover zijn mening geven. De uitkomsten van deze online consultatie worden meegenomen 
in de uitwerking van de Visie 2015. 

Tijdens de slotbijeenkomst op 9 juni geeft gemeente Amsterdam, Zuidas aan hoe zij de uitkomsten wil 
verwerken in de Visie. Het resultaat is een concept Visie Zuidas 2015 die vastgesteld wordt door het 
College van burgemeester en wethouders. De input van bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden 
is dus van groot belang. Met elkaar geven zij richting aan de ontwikkeling van Zuidas.

Ga op 5 maart naar www.denkzuidas.nl en geef uw mening! Dit kan tot en met 16 april!
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