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Managementsamenvatting 

Ontwikkelingen Zuidas  
Zuidas is een ontwikkellocatie waar de afgelopen jaren een gemengd programma van 
woningen, kantoren en voorzieningen is gerealiseerd. De komende jaren gaan deze 
ontwikkelingen door. De ontwikkelingen brengen mobiliteit en daarmee vraag naar 
parkeerplaatsen met zich mee. Stadsdeel Zuid wil weten of de ontwikkeling van de 
parkeercapaciteit in de Zuidas gelijke tred houdt met de parkeerbehoefte, welk risico er is 
van overloop van parkeerders in de omliggende woonbuurten en op welke manier dat 
risico kan worden beheerst. Daarnaast wil het stadsdeel weten wat het effect van de 
parkeerreductie van 20% is. 
 
Uitgangspunten parkeeronderzoek 
- In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen de Zuidas en de omliggende 

gebieden. De omliggende gebieden bestaan uit kantoor- en woonlocaties langs de 
Amstelveenseweg en wijken met overwegend wonen. 

- Voor het opstellen van de parkeerbalans voor de Zuidas zijn de parkeernormen uit de 
Nota Parkeernormen in de Zuidas 2001gehanteerd. 

- Uitgangspunt is dat de parkeerbalans van de deelgebieden van Zuidas binnen de 
grenzen van Zuidas in evenwicht zijn. 

- Het onderzoek hanteert een parkeerdruk van 90% en hoger als knelpunt 
- De Dienst Zuidas heeft de verwachte programmatische ontwikkelingen voor de jaren 

2016, 2019 en 2023 aangeleverd. 
- Het onderzoeksgebied is in onderstaande kaart weergegeven.  

 

Figuur 1: Studiegebied en gebiedsindeling parkeeronderzoek Zuidas 



 
 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer 
Parkeeronderzoek Zuidas 

Versie 1.0 
23 januari 2014 

4 

 
Inventarisatie 
Om de huidige parkeersituatie te beoordelen zijn naast de informatiebronnen en 
schouwen op straat, ook interviews gehouden met verschillende stakeholders in het 
gebied. Vertegenwoordigers van Dienst Zuidas, Stadsdeel Zuid, het WTC, de VU/VUmc 
en de RAI zijn geïnterviewd. De belangrijkste uitkomsten van deze gesprekken zijn in het 
rapport opgenomen. 
 
Definitie Knelpunten 
Om een beeld te krijgen van de balans parkeercapaciteit en –behoefte en het risico van 
de overloop van parkeerders van de Zuidas naar de omliggende woonbuurten, beschouwt 
dit onderzoek 90% parkeerdruk als knelpunt. Deze norm geldt voor Zuidas en is voor dit 
onderzoek gebruikt om ook de knelpunten in de omliggende buurten te onderzoeken. Dit 
geldt ook als algemeen beleid van DIVV voor de stad Amsterdam. Binnen het stadsdeel 
wordt echter binnen de ring met een maximale parkeerdruk 85% gerekend en in 
Buitenveldert geldt een maximale parkeerdruk van 70%. 
 
Uitgangspunt van Zuidas is dat de parkeervraag op Zuidas zelf wordt opgevangen, 
voornamelijk in de parkeergarages. Werknemers van Zuidas parkeren echter ook buiten 
Zuidas in de wijken eromheen. Dat leidt tot klachten vanuit de woonbuurten. Het 
stadsdeel voert daarom nu twee experimenten1 uit in de directe omgeving van Zuidas uit 
om parkeerders uit de Zuidas te weren. Dit onderzoek geeft inzicht in de mate van 
overlast door er de parkeerdruk te berekenen. Ook kijkt het onderzoek naar wie er in de 
woonbuurten parkeert door het aantal dagkaarten en bezoekerskaarten met een 
parkeerduur tussen de 4 en 8 uur te analyseren. 
 
Parkeerdruk huidige situatie 
Zuidas 
In de Zuidas zijn bijna 11.000 parkeerplaatsen2, waarvan ruim 1.200 op straat en bijna 
9.800 in garages. Op het drukste uur (rond 15 uur) zijn bijna 9.000 geparkeerde auto’s 
geteld (parkeerdruk 81%). De bezettingsgraad op straat is 70%. In de garages is deze 
hoger met gemiddeld 83%. De verschillen in behoefte en restcapaciteit per deelgebied op 
Zuidas zijn aanzienlijk. De parkeergarages zijn allen voor meer dan 70% bezet, een 
aantal is helemaal vol. Op Zuidas is in de huidige situatie een parkeerdruk van meer dan 
90% op de volgende locaties (zie kaartbeeld Knelpunten volgende pagina): 
A. Rechtbank 
C. Kenniskwartier op de parkeervoorzieningen langs de Gustav Mahlerlaan.  
E. Vivaldi waar de bezetting op straat hoger is dan de capaciteit (zie fig 4.2) en ook de 
capaciteit van de garages volledig benut is. 
 
Gebied Amstelveenseweg (kantoren en woningen) 
De garages zijn vol. Op straat is de bezettingsgraad gemiddeld 77%. Het kantorengebied 
Amstelveenseweg kent geen capaciteitsprobleem. 
 
Woongebieden en Bosbaan 

                                                      
1 Er zijn twee experimenten rond de Zuidas gaande. Enerzijds een parkeerduurbeperking van 2 uur voor 

bepaalde zones ten zuiden van de De Boelelaan en anderzijds het instellen van belanghebbendenparkeren in de 

Prinses Irenebuurt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 19.00 uur 
2
 Dit is exclusief de parkeerplaatsen P15 en P16, die vaak bezet zijn door de RAI. Deze parkeervoorzieningen 

zijn tijdelijke grote parkeerterreinen met een capaciteit van P15: 388 parkeerplaatsen en P16: 427 
parkeerplaatsen. 
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Gemiddeld is de bezettingsgraad van het straatparkeren 59%. De gebieden Bosbaan 
(knelpunt B) en de De Boelelaan (knelpunt D) hebben een bezettingsgraad van boven de 
90%. Op wijkniveau blijven alle woonwijken onder de 90%. In het gebied omringd door de 
De Boelelaan – Van Leijenberghlaan – A.J. Ernststraat- Buitenveldertselaan is sprake van 
overloop van parkeerders uit de Zuidas. Dit zijn er naar schatting dagelijks rond de 400-
5003, die bijna 50% van de parkeercapaciteit benutten. In de andere woongebieden is het 
aantal bezoekers een stuk lager. Indien alle bezoekers van de Zuidas die nu buiten de 
Zuidas parkeren binnen de Zuidas zouden parkeren, komt de parkeerdruk binnen Zuidas 
gebied als geheel boven de 90% uit (zie ook figuur 2).  
 

 
Figuur 2: Overzicht I/C-verhouding en restcapaciteit als alle verkochte dagkaarten >4 uur 
binnen de Zuidasgebieden parkeren 
 
Overzicht huidige situatie (zie tabel 1) 
 Aanwezige ppl Zuidas Gebruik/behoefte Vrij 
Situatie 2012 10.992   
Parkeerdrukmeting  8928 2064 
  81% 19% 
 
De inventarisatie van de huidige situatie is vertaald in het volgende kaartbeeld: 

                                                      
3
 Dit aantal is afgeleid van het aantal verkochte dagkaarten, waarbij rekening is gehouden met een deel 

bezoekers van bewoners en bezoekers aan andere voorzieningen rond de Zuidas. 
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Figuur 3: Kaartbeeld Knelpunten huidige parkeersituatie 
 
Parkeerbalans toekomstige situatie 20234 
Een parkeerbalans is een instrument om te bepalen wat de parkeerbehoefte bij de 
geplande ruimtelijke ontwikkelingen in (deel)gebieden is, waardoor inzicht ontstaat in de 
benodigde parkeercapaciteit van de te ontwikkelen functies. 
Voor het bepalen van de parkeerbehoefte is verondersteld dat het gebruik van de huidige 
capaciteit ongewijzigd blijft en dat gebruikers van de geplande functies (wonen, werken, 
voorzieningen) een parkeerbehoefte hebben conform de parkeernormen.  
 

Noot: of de vigerende parkeernormen ook de werkelijke behoefte dekken vraagt om 
nader onderzoek, uit een interview met een stakeholder en signalen van andere 
stakeholders volgt dat verschillende bedrijven meer behoefte hebben aan parkeerplaatsen 
dan de berekende behoefte op basis van de huidige parkeernorm. Daarentegen merkt de 
Dienst Zuidas dat er momenteel vanuit de markt veel vraag is naar kleineren woningen, 
waarvoor de parkeervraag veel lager ligt dan de norm.  

 
Bij het toepassen van de parkeernormen volgens Nota Parkeernormen in de Zuidas 2001 
zijn bij het verwachte programma van de Zuidas tussen 2012 en 2023 10.982 (in tabel 2) 
parkeerplaatsen nodig. Dit opgeteld bij het huidig gebruik (10.000, inclusief restcapaciteit 
van 10%) levert in 2023 een gewenst aantal van bijna 21.000 parkeerplaatsen op. Hierbij 
is verondersteld dat de parkeerplaatsen exclusief gebuikt worden: gebouwde 
parkeerplaatsen bij kantoren alleen door werknemers en bezoekers, gebouwde 
parkeerplaatsen bij woningen alleen door bewoners.   
 
Met een beschikbare capaciteit in 2023 van 21.000 (inclusief ruim 2.000 onbezette 
plaatsen in de huidige situatie) en een gewenste capaciteit van bijna 21.000, indien geen 
rekening wordt gehouden met compensatie van te slopen parkeerplaatsen, is getalsmatig 
het parkeren op de Zuidas als totaal nagenoeg in balans.  
 
 
 
 

                                                      
4
 Een toelichting op de berekening per kolom is opgenomen in paragraaf 5.1 
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Overzicht toekomstige situatie (zie tabel 2) 
 Opgenomen in plannen 

Zuidas 
Berekende 

parkeerbehoefte 
Overschot/Tekort 

Huidige ppl 10.992 8.928+10% =  9.821 +1.171 
Ontwikkelingen 
Zuidas 2012-2023 

10.027 10.982 -955 

 21.019 20.803 +216 
 
Er zijn echter grote verschillen tussen het aantal parkeerplaatsen dat in de plannen is 
opgenomen en de berekende parkeerbehoefte per deelgebied, zoals in tabel 2 is af te 
lezen. Er zijn gebieden met een overmaat aan parkeerplaatsen en gebieden met een 
tekort. In totaal zijn 955 parkeerplaatsen te weinig in de plannen opgenomen ten opzichte 
van de parkeernorm. De grootste verschillen bevinden zich in: 

- Fred Roeske en Rechtbank (275 parkeerplaatsen) 
- Kop Zuidas (213 parkeerplaatsen) 
- Kenniskwartier (600 parkeerplaatsen) 

Ook is er een groot verschil in parkeerplaatsen binnen het deelgebied Vivaldi. Daar is een 
forse overmaat aan parkeerplaatsen in Ravel opgenomen, tegenover een fors tekort in 
Vivaldi. Cumulatief is het gebied redelijk in balans. 
 
Tot welke parkeerdruk dit leidt op de Zuidas en de omgeving is van verschillende factoren 
afhankelijk. De factoren zijn deels in handen van de overheid, deels in handen de 
exploitanten en huurders van parkeergarages. De analyse van de parkeerbalans en de 
verwachte parkeerproblemen per deelgebied is beschreven in hoofdstuk 6. 
 
Uit de parkeerbalans blijkt het volgende:  
Het totaal aantal parkeerplaatsen, inclusief te slopen parkeerplaatsen, is in de huidige 
plannen circa 950 minder (inclusief parkeerplaatsen die volgens de huidige plannen 
boven de norm zijn opgenomen5), dan het berekende aantal parkeerplaatsen conform de 
vigerende normen. 
In de huidige situatie is op de Zuidas er een restcapaciteit van circa 2.000 
parkeerplaatsen. Afhankelijk van de ligging, eigendomsituatie en parkeerbehoefte en 
kwaliteit van deze plekken (bijvoorbeeld grootte) in de omgeving kunnen deze 
parkeerplaatsen worden ingezet om knelpunten op te vangen en mogelijke reductie van 
het aantal nieuw te realiseren parkeerplaatsen. 
 
Reductie parkeerplaatsen Zuidas 
In de visie Zuidas is een parkeerreductieopgave van 20% opgenomen (periode 2008 – 
2028). Deze opgave wordt gerealiseerd door het niet compenseren van gesloopte en te 
slopen parkeerplaatsen en het bouwen van parkeerplaatsen onder de vigerende norm. De 
totale reductieopgave komt neer op ruim 4.000 parkeerplaatsen. In de periode tussen 
2008 en 2012 zijn 1.700 parkeerplaatsen gesloopt die niet zijn gecompenseerd. In de 
periode tussen 2013 en 2023 worden 1.475 parkeerplaatsen gesloopt, die grotendeels 
niet worden gecompenseerd. Daarnaast maken de parkeerterreinen P15 en P16 - die 
gesloopt en niet gecompenseerd worden, maar niet meegerekend zijn in dit onderzoek -, 
samen ruim 1.000 parkeerplaatsen, onderdeel uit van deze reductieopgave. In totaal lijkt 
daarmee de reductie in 2023 bijna te worden behaald. Inzicht in de periode tussen 2023 
en 2028 ontbreekt echter. 
 
                                                      
5
 Dit verschil is deels te verklaren door de 20% reductieopgave die door de Raad is opgelegd aan de 

ontwikkeling van de Zuidas. 
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Conclusies parkeeronderzoek Zuidas 

Op grond van de analyse per deelgebied en de daarbij opgesomde conclusies zijn de 
volgende overkoepelende conclusies voor het Zuidasgebied te trekken: 
 
Conclusies huidige situatie 
� In de huidige situatie doen zich op de volgende locaties knelpunten voor met 

betrekking tot de Zuidas en omliggende woongebieden (p-druk > 90%): 
o Parkeren Rechtbank 
o Parkeerterrein Bosbaan (Amsterdamse Bos) 
o Straatparkeren Gustav Mahlerlaan (in deelgebied Kenniskwartier) 
o Straatparkeren De Boelelaan (in Buitenveldert) 
o Straat- en garageparkeren Deelgebied Vivaldi  

� Er is sprake van overloop van Zuidas naar de omliggende woonbuurten. Dit blijkt uit 
het overzicht van de verkochte dagkaarten en kaarten voor met een parkeerduur van 
4 tot 8 uren, alsmede het groot aantal bezette parkeerplaatsen bij de Bosbaan. 
Hiervoor zijn mogelijk drie oorzaken: 

o Tariefverschillen; 
o Het stringente toewijzingsbeleid van parkeervoorzieningen van eigen 

personeel (VU-VUMC); 
o Een tekort aan parkeerplaatsen binnen de Zuidas 

� Er zijn in 2013 op de Zuidas ruim 2.000 parkeerplaatsen vrij op een gemiddelde 
werkdag. Dit is circa 19% van het totale parkeerareaal.  

� Indien alle bezoekers van de Zuidas die nu buiten de Zuidas parkeren binnen de 
Zuidas zouden parkeren -wat uitgangspunt bij de ontwikkeling van Zuidas is-, komt de 
parkeerdruk in een groot aantal gebieden boven de 90% uit (zie ook figuur 4.3). 

� Diverse bedrijven binnen de Zuidas ervaren de parkeernormen als knelpunt en 
hebben oplossingen gevonden om extra parkeercapaciteit aan te wenden. Dit betreft 
Loyens Loeff, De ABNAMRO, het WTC en de rechtbank. Met Deloitte zijn afspraken 
gemaakt voor extra parkeerplaatsen boven de norm.  

� Dienst Zuidas merkt dat vanuit de markt vraag is naar kleine woningen, waarvoor de 
parkeervraag lager ligt dan de norm. 

� Sinds 2008 zijn ca. 1.700 parkeerplaatsen opgeheven binnen de Zuidas zonder dat 
de bijbehorende functies zijn verdwenen. 

 
Conclusies toekomstige situatie 
� De geplande parkeercapaciteit op de Zuidas, inclusief sloop van bestaande 

parkeervoorzieingen, is in 2023 voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de periode 2012 
– 2023 lager dan de norm die is vastgelegd in de nota parkeernormen Zuidas 2001. 
Het totaal aantal parkeerplaatsen in de huidige plannen is bijna 1.000 parkeerplaatsen 
minder (inclusief parkeerplaatsen die volgens de huidige plannen boven de norm zijn 
opgenomen6), dan het berekende aantal ppl conform de vigerende normen.  

� De parkeerreductieopgave van 20% lijkt in 2023 bijna te worden behaald. Inzicht in de 
periode tussen 2023 en 2028 ontbreekt echter. 

� Met een beschikbare capaciteit in 2023 van 21.000 en een gewenste capaciteit van 
bijna 21.000 is getalsmatig het parkeren op de Zuidas als totaal in balans. Er zijn wel 
verschillen tussen de deelgebieden. Er zijn gebieden met een overmaat aan 
parkeerplaatsen en gebieden met een tekort.  

                                                      
6
 Dit verschil is deels te verklaren door de 20% reductieopgave die door de Raad is opgelegd aan de 

ontwikkeling van de Zuidas. 
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    Capaciteit middag Bezetting middag  Restcapaciteit mi ddag  I/C-verhouding middag 

  naam straat garage Totaal straat garage Totaal straat ga rage Totaal straat garage totaal 

Zuidas  

1 Fred Roeske 221 278 493 94 272 366 127 0 127 0,45 1,00 0,77 

2 Rechtbank 34 531 565 15 531 546 19 0 19 0,44 1,00 0,97 

3 Strawinsky 208 2240 2448 98 1890 1988 110 350 460 0,47 0,84 0,81 

4 Flow 0 284 284 0 207 207 0 77 77 nvt 0,73 0,73 

5 Kenniskwartier (VU&VUmc) 425 1586 2011 357 1216 1573 68 370 438 0,84 0,77 0,78 

6 Mahler+Gershwin 95 3410 3505 75 2513 2588 20 897 917 0,79 0,74 0,74 

7 Vivaldi 175 1265 1440 196 1265 1461 -21 0 -21 1,12 1,00 1,02 

8 Ravel + Boelenhoven 72 174 246 25 174 199 47 0 47 0,35 1,00 0,81 

 Totaal Zuidas 1230 9762 10992 860 8068 8928 370 1694 2064 0,70 0,83 0,81 

Werkgebieden  

9 noordelijke deel ten westen van Amstelveensweg (ING) 30 onb 30 28 onb 28 2 onb 2 0,93 nvt 0,93 

10 centrumdeel ten westen van Amstelveensweg (MeerParc) 84 onb 84 57 onb 57 27 onb 27 0,68 nvt 0,68 

11 
zuidelijke deel ten westen van Amstelveensweg 
(Boer&Croon) 58 85 143 47 85 132 11 0 11 0,81 1,00 0,92 

12 RAI 307 bubesch 307 32 bubesch 32 275 bubesch 275 0,10 nvt 0,10 

 Totaal Werkgebieden   479 85 564 164 85 249 315 0 315 0,77 1,00 0,84 

Woonwijken + Bosbaan  

13 Irenebuurt 1333 0 1333 653 0 653 680 0 680 0,49 nvt 0,49 

14 omgeving Flow 722 0 722 326 0 326 396 0 396 0,45 nvt 0,45 

15 woonwijk ten zuidwesten van Kenniskwartier 119 0 119 49 0 49 70 0 70 0,41 nvt 0,41 

16 woonwijk ten zuidoosten van Kenniskwartier 368 0 368 226 0 226 142 0 142 0,61 nvt 0,61 

17 woonwijk ten zuiden van Gershwin 907 0 907 708 0 708 199 0 199 0,78 nvt 0,78 

18 omgeving Gelderlandplein 1269 0 1269 770 0 770 499 0 499 0,61 nvt 0,61 

19 woonwijk ten zuiden van AFC 345 0 345 145 0 145 200 0 200 0,42 nvt 0,42 

20 De Klencke 280 260 540 244 130 374 36 130 166 0,87 0,50 0,69 

21 Buitenveldert-Oost 1969 0 1969 1019 0 1019 950 0 950 0,52 nvt 0,52 

22 Bosbaan 650 0 650 578 0 578 72 0 72 nvt nvt 0,89 

 Totaal Woonwijken + Bosbaan 7962 260 8222 4718 130 4848 3244 130 3374 0,59 0,50 0,59 

TOTAAL Onderzoeksgebied 9671 10107 19778 5742 8283 14025 3929 1824 5753 0,59 0,82 0,71 

Tabel 1: Overzicht capaciteit, bezetting en restcapaciteit onderzoeksgebied 
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Huidige parkeerplaatsen en parkeerplaatsen in 
plannen Parkeerbalans 2023  

  Ppl 2012 
Totaal aantal Ppl 
voorzien in 2023  

Aantal ppl  in 
plannen tot 2023 

Parkeerbehoefte 
ontwikkelingen 2012 -  2023  

Sloop 
2012-2023 

Benodigde 
ppl 

Verschil plannen versus 
berekende behoefte 

Restcapaciteit 
huidige situatie  

Fred Roeske 493 829 336 476 60 536 200 127 

Rechtbank 565 565 0 75 0 75 75 0 
TOTAAL DG 1: 

FRED ROESKE 1058 1394 336 550 60 610 274 127 

Strawinsky 2448 2576 128 -161 100 -61 -189 460 
TOTAAL DG 2: 

STRAWINSKY 2448 2576 128 -161 100 -61 -189 460 

Beethoven 0 690 690 581 160 741 51 0 

Kop Zuidas 284 2139 1855 1965 52 2017 162 77 
TOTAAL DG 3: 

KOP ZUIDAS 284 2829 2545 2546 212 2758 213 77 

KK ZA expl gebied 581 952 952 1507 200 1707 755 0 

Huidige VU grond 350 1500 1150 487 350 837 -313 68 

VUMC 1080 2131 1051 1210 0 1210 159 370 
TOTAAL DG 4: 

KENNISKWARTIER 2011 4583 3153 3203 550 3753 600 438 

Gershwin 779 2152 1373 1390 0 1390 17 306 

Mahler 2025 2010 -15 0 0 0 15 611 

ABN AMRO 701 701 0 0 0 0 0 0 
TOTAAL DG 5: 

MAHLER 3505 4863 1358 1390 0 1390 32 917 

Vivaldi 1440 1125 -315 655 379 1034 1349 21 

Boelenhoven 174 908 734 590 174 764 30 0 

Ravel Nieuw 72 2731 2088 733 0 733 -1355 24 
TOTAAL DG 6: 

VIVALDI 1686 4764 2507 1979 553 2532 25 45 
TOTAAL  10992 21009 10027 9507 1475 10982 955 2064 

Tabel 2: Parkeerbalans 2023 (basisbestand parkeerbalans: 131010, parkeerbalans Zuidas, versie 14)  
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1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Met Zuidas wordt een nieuwe hoogstedelijk centrummilieu ontwikkeld, te midden van een 
bestaande omgeving. Dat leidt tot een aantal raakvlakken tussen deze ontwikkelingen en 
de bestaande omgeving, waaronder parkeren. In het Bestuurlijk Overleg Zuidas van 15 
november 2012 is naar aanleiding van de behandeling van het bestemmingsplan 
Kenniskwartier Zuid van de Zuidas afgesproken dat er behoefte is aan een onderzoek 
naar hoe invulling te geven aan het parkeervraagstuk binnen de Zuidas. Het betreft de 
problematiek van eventuele onbalans in de vraag naar en het aanbod aan 
parkeerplaatsen op de Zuidas. Dit kan leiden tot een hoge parkeerdruk en een overmaat 
aan zoekverkeer in zowel de Zuidas als in de omliggende gebieden, nu en in toekomstige 
ontwikkelfases. 
 
Het Stadsdeel Zuid maakt zich zorgen om de parkeerdruk vanuit de Zuidas op de 
omliggende gebieden, terwijl de wethouder ruimtelijke ordening en de Dienst Zuidas 
ruimte zien om lagere parkeernormen (verlaging van de parkeernormen met 20%) voor te 
schrijven. Voor het parkeeronderzoek is het noodzakelijk om de opgave niet sec vanuit de 
Zuidas te zien, maar juist ook het omliggende gebied integraal mee te nemen. 
 

1.2  Probleemstelling  

Ter voorbereiding op de onderzoeksvraag hebben de opdrachtgevers de volgende korte 
probleemanalyse opgesteld:  
� Door de ontwikkeling op de Zuidas verandert de voorraad parkeerplaatsen in de 

Zuidas continu. Dit vraagt om een goede afstemming van vraag en aanbod naar 
parkeerplaatsen in het gebied. 

� Het eindbeeld van de parkeerbalans komt terug in de diverse bestemmingsplannen, 
maar er is onvoldoende inzicht in de beschikbaarheid van parkeerplaatsen tijdens de 
verschillende ontwikkelfasen.  

� Stadsdeel Zuid wordt geconfronteerd met veel klachten van bewoners en is van 
mening dat de vraag naar parkeerplaatsen in de huidige ontwikkelfase niet aansluit op 
het aanbod, en dat dit leidt tot overlast (hoge parkeerdruk) in de Zuidas en de 
omliggende gebieden, en dat die in de toekomst zal toenemen. 

� In verband met bijzondere functies op de Zuidas, zoals de RAI, staan 
parkeerterreinen (P15 en P16) op RAI-dagen vol. Ook op andere dagen is P15 vaak 
bezet. Grotendeels waarschijnlijk met werknemers van de Zuidas. P16 is per 1-10-
2013 niet meer in gebruik in verband met het bouwrijp maken van deze locatie. 

� Voor de Zuidas is locatiebeleid van toepassing, met als doel de verkeersaantrekkende 
werking van het gebied voor de zakelijke gebruiker te beperken om zo een bijdrage te 
leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de stad. Uitwijkgedrag van 
werknemers en bezoekers van de Zuidas naar de omliggende woonwijken ondermijnt 
deze doelstelling. 

� Doelstelling voor de Zuidas is een aantrekkelijke maaiveldstad te ontwikkelen. 
� De druk op de weginfrastructuur is groot, het aanpassen van het parkeerareaal heeft 

een direct effect op de druk op de infrastructuur. 
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� Van een aantal gebruikers van de kantoren is bekend dat zij een grotere behoefte aan 
parkeerplaatsen hebben dan de vigerende parkeernorm. 

� Dienst Zuidas constateert dat de parkeervraag voor toekomstige woningbouw lager is 
dan de norm van 1,25 parkeerplaats per woning. Dit is gebaseerd op de verwachting 
dat de komende periode kleinere woningen worden ontwikkeld en diverse geluiden uit 
de markt die dit onderschrijven.  

 
1.3  Doelstelling 

Dit onderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de huidige parkeersituatie en de 
parkeerdruk in de Zuidas en omliggende gebieden. Daarnaast is inzicht gewenst in de 
toekomstige parkeersituatie en verwachtte parkeerdruk door het opstellen van een 
parkeerbalans tijdens de verschillende ontwikkelfasen per deelgebied. Op basis van deze 
gegevens is een analyse gemaakt van de huidige- en mogelijke toekomstige knelpunten. 
Daarnaast schaft dit parkeeronderzoek helderheid over de mogelijke oplossingsrichtingen. 
Het onderzoek geeft geen beoordeling van de oplossingsrichtingen, maar geeft wel aan in 
welke mate de mogelijke oplossingsrichtingen effect kunnen sorteren. 
 
 

1.4  Uw Vraag 

De Dienst Zuidas heeft samen met Stadsdeel Zuid aan DIVV gevraagd om onderzoek uit 
te voeren naar de huidige en toekomstige parkeersituatie in de Zuidas en directe 
omgeving. Daarbij dient de parkeerdruk voor de verschillende doelgroepen (onder meer 
bewoners in en om de Zuidas, kantoren, VUMC en RAI) te worden onderscheiden. Dit 
dient de volgende inzichten op te leveren: 
 
Huidige situatie 
- Wat is de huidige parkeercapaciteit (onderscheid naar publiek en privaat) en is er een 

parkeerregime? 
- Wat is de huidige parkeerdruk in de middag, avond en indien relevant het weekend in 

de Zuidas en directe omgeving? 
- Wat is de parkeerbehoefte van de huidige gebruikers?  
- Waar bevinden zich knelpunten door een te hoge parkeerdruk? 
- Wat is de oorzaak van deze knelpunten? 
- In welke mate is er sprake van uitwijkgedrag van werknemers en bezoekers van de 

Zuidas in de omliggende woonwijken? 
- Wat betekent het als alle bezoekers van de Zuidas ook uitsluitend in deelgebieden 

van de Zuidas zouden parkeren? 
- Zijn er mogelijke oplossingsrichtingen om deze knelpunten te verminderen / op te 

lossen en hoe groot zijn, bij benadering, de te verwachten effecten van deze 
oplossingsrichtingen? 

- Hoeveel parkeerplaatsen zijn er sinds 2008 opgeheven zonder dat er functies uit het 
gebied zijn verdwenen? 

 
Toekomstige situatie(s) (meerdere planjaren mogelijk) 
- Hoe ontwikkelen de parkeerbalansen zich voor de diverse ontwikkelgebieden in 

relevante ontwikkelingsfasen tussen nu en 2023? 
- Hoe hoog is de parkeerdruk in de toekomstige situatie in de Zuidas en omgeving per 

ontwikkelfase? 
- Waar bevinden zich dan de knelpunten door een te hoge parkeerdruk? 
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- Wat is de oorzaak van deze knelpunten? 
- Zijn er mogelijke oplossingsrichtingen om deze knelpunten te verminderen / op te 

lossen? 
- Hoe wordt er omgegaan met (nieuwe) P+R voorzieningen in het gebied (zoals RAI, 

VUmc, Mahler/Gershwin en Symphony. 
 
 

1.5  Resultaat 

In deze rapportage is inzicht gegeven in de parkeersituatie in de Zuidas en directe 
omgeving in de huidige en verschillende fasen in toekomstige situatie. Op basis daarvan 
zijn de knelpunten geïnventariseerd, zijn mogelijke oplossingsrichtingen benoemd en is 
een inschatting gegeven van de effecten van deze maatregelen. In de bijlagen zijn de 
gebruikte informatiebronnen opgenomen.  
In deze rapportage zijn de volgende resultaten opgenomen: 
� Overzicht met de uitgangspunten van het bestaande parkeerbeleid. 
� Overzicht van het huidige aantal parkeerplaatsen en de bezetting daarvan in de 

maatgevende situatie, de middag van een werkdag. 
� Parkeerbalans Zuidas over de jaren 2013 tot 2023 (gebaseerd op het inzicht over de 

ruimtelijke ontwikkelingen op de Zuidas van begin 2013). 
� Overzicht van de kwantitatieve en kwalitatieve parkeerknelpunten door parkeerdruk in 

de huidige en toekomstige situaties, waarbij zoveel mogelijk wordt ingegaan op de 
oorzaken van deze problemen (bijvoorbeeld verhuur van parkeergarages; afname van 
parkeerplekken; parkeertarieven in garages etc). 

� Overzicht van mogelijke oplossingen en maatregelen t.a.v. het parkeervraagstuk in 
Zuidas met benoeming van de kansen en bedreigingen. 

 
 

1.6  Werkwijze 

Voor de uitwerking van de opdracht is een stappenplan uitgewerkt in het plan van aanpak. 
De opdracht is gestart met een startoverleg, waarin het plan van aanpak, de 
gedefinieerde uitgangspunten en de planning met de opdrachtgevers zijn besproken en 
vastgesteld. Vervolgens is gestart met de inventarisatie van alle beschikbare en in te 
winnen gegevens. Daarmee is een analyse gemaakt van de huidige parkeersituatie in het 
studiegebied en zijn de knelpunten in kaart gebracht. Op basis van deze stap is 
vervolgonderzoek uitgevoerd om de benodigde data te completeren. 
 
Vervolgens is met de door de opdrachtgever aangeleverde opgave van de 
ontwikkelplannen per deelgebied een parkeerbalans opgesteld voor de toekomstjaren 
2016, 2019 en 2023. Deze geeft, samen met de knelpuntenanalyse van de huidige 
situatie, inzicht in mogelijke knelpunten in de parkeersituatie in de toekomst. Met behulp 
van de knelpuntenanalyse voor de huidige en toekomstige situatie zijn in werksessies met 
de opdrachtgever mogelijke quick wins, oplossingsrichtingen en maatregelen benoemd 
om de parkeersituatie in het gebied te optimaliseren en mogelijke knelpunten op te lossen 
of te voorkomen. De resultaten zijn op een overzichtskaart gepresenteerd. 
 

1.7  Afbakening 

De volgende uitgangspunten zijn voor het onderzoek van kracht: 
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� In principe is uitgegaan van bestaand onderzoeksmateriaal dat door de 
opdrachtgevers wordt aangeleverd. Voor een aantal knelpuntlocaties zijn aanvullende 
parkeerdrukmetingen uitgevoerd. Daarnaast zijn gegevens opgevraagd over de 
parkeerdruk in de (particuliere) parkeervoorzieningen.  

� Het onderzoeksgebied betreft de Zuidas en de directe omgeving in Stadsdeel Zuid 
(zie figuur 1.1).  
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Figuur 1.1: Onderzoeksgebied en gebiedsindeling parkeeronderzoek voor de analyse naar de parkeerdruk 
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De gebiedsindeling voor het parkeeronderzoek is grover dan de gebiedsindeling die wordt 
gehanteerd door de Dienst Zuidas. Het te onderzoeken gebied is rondom de Zuidas 
deelgebieden uitgebreid met een invloedszone binnen de omliggende woongebieden. 
 
Deelgebied  Naam Ontwikkelgebieden 
1 Fred Roeske Fred Roeskestraat 

Rechtbank 
2 Strawinsky Strawinsky 
3 Kop Zuidas Beethoven 

RAI 
Kop Zuidas (rond Flow en het stadsdeelkantoor) 

4 Kenniskwartier VU 
VUmc 
Kenniskwartier 

5 Mahler/Gershwin Mahler 
Gershwin 
ABN/AMRO 

6 Vivaldi Vivaldi 
Boelehoven 
Ravel  

Tabel 1.1: Gebiedsindeling en ontwikkelgebieden 
 
� De klachten op het gebied van parkeeroverlast komen nu vooral uit de buurt van 

Buitenveldert en rond het VUMC. Op deze locaties wordt in het onderzoek specifiek 
ingezoomd.  

� Het parkeerbeleid van Stadsdeel Zuid, de Dienst Zuidas en de centrale stad.  
� De parkeertellingen die in het gebied zijn uitgevoerd in 2010 en 2012 zijn gebruikt om 

de parkeerbalans van de huidige situatie op te stellen.  
� Bij de analyse is rekening gehouden met parkeerplaatsen die komen te vervallen als 

gevolg van sloop van voorzieningen. Hiervoor is (net als bij de bouw van functies) 
gerekend met de vigerende parkeernormen, zoals vastgesteld in de parkeernota 
Zuidas 2001. 

� Bij het beoordelen van de parkeerdruk is rekening gehouden met een maximale 
loopafstand per doelgroep op grond van het parkeerbeleid Stadsdeel Zuid of de 
centrale stad.  

� Op basis van de parkeertellingen is reeds bepaald welke parkeerplaatsen in de nabije 
omgeving van de ontwikkellocaties gedurende de verschillende periodes niet worden 
benut. Deze restcapaciteit aan parkeerplaatsen worden ingezet als beschikbare 
capaciteit voor bestaande en nieuwe functies. Als (verdere) overloop naar de 
omgeving voorkomen moet worden, is alleen de restcapaciteit binnen de Zuidas 
beschikbaar. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
o Restcapaciteit: parkeerplaatsen die in de huidige situatie niet worden benut. 

Hiervan wordt 90% opgenomen in de balans. De overige 10% wordt als marge 
beschouwd. De restcapaciteit wordt per bouwgebied bepaald op basis van de 
acceptabele loopafstand. Aangezien voor de huidige bezetting alleen de dag en 
nachtsituatie bekend is wordt voor de weekendsituatie de nachtsituatie 
aangehouden als maatgevend. 

� Voor de input van de toekomstige parkeerbalans zijn gegevens gebruikt over de 
ontwikkelingsplannen uitgesplitst in functies en m2. Deze gegevens zijn aangeleverd 
door de opdrachtgever.  

� De Dokzone is buiten beschouwing gelaten. 
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Figuur 1.2: Plangebieden zuidas 
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� De vigerende parkeernormen zijn vastgesteld in de parkeernota Zuidas 2001. Deze 
zijn gebruikt voor het opstellen van de theoretische parkeerbalans voor de 
vastgestelde prognosejaren (2016, 2019 en 2023). 

� Voor de aanwezigheidspercentages is gebruik gemaakt van de kencijfers van het 
CROW. 

 
1.8  Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de inventarisatie voor het parkeeronderzoek beschreven. Daartoe is een 
aantal interviews gehouden met de belangrijkste stakeholders, de belangrijkste 
informatiebronnen zijn benoemd en er is extra veldonderzoek uitgevoerd om de situatie 
op straat te beoordelen en controleren. In hoofdstuk 3 is het parkeerbeleid van de centrale 
stad, Dienst Zuidas en Stadsdeel Zuid geanalyseerd. Daaruit zijn de belangrijkste 
verschillen benoemd en zijn conclusies getrokken ten aanzien van het onderzoek.  
In hoofdstuk 4 is een overzicht opgesteld van de huidige parkeersituatie in het 
onderzoeksgebied. Vervolgens is per deelgebied  en omliggende invloedsgebieden een 
analyse gemaakt van de huidige parkeerproblemen en mogelijke quick wins om de 
parkeersituatie op korte termijn te verbeteren. In hoofdstuk 5 is op basis van het 
ontwikkelprogramma voor de verschillende deelgebieden van de Zuidas een berekening 
gemaakt van de toekomstige parkeerbehoefte. In hoofdstuk 6 is op basis van deze 
informatie een nadere analyse per deelgebied uitgewerkt, waarbij de huidige 
parkeersituatie als uitgangspunt is genomen. Daaruit zijn oplossingsrichtingen benoemd 
en aanbevelingen gedaan om het parkeerareaal binnen de Zuidas zo optimaal mogelijk in 
te zetten, teven wordt gekeken hoe uitwijkgedrag kan worden voorkomen. Een integrale 
visie is opgenomen om de parkeerbehoefte van nieuwe ontwikkelingen zo efficiënt 
mogelijk te realiseren. 
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2  Inventarisatie 

De inventarisatie voor het parkeeronderzoek is gestart met het verzamelen van alle 
relevante brondocumenten. De lijst met brondocumenten is opgenomen in bijlage 1. 
Uit deze brondocumenten zijn de belangrijkste gegevens gedistilleerd voor het 
parkeeronderzoek zoals de beleidsuitgangspunten, beschikbare onderzoeksgegevens 
van eerdere onderzoeken en achtergrondinformatie.  
 
In het volgende hoofdstuk zijn de beleidsuitgangspunten voor het parkeerbeleid van de 
Zuidas en van Stadsdeel Zuid op een rij gezet. 
 
Naast het inventariseren van alle brondocumenten zijn in deze stap ook interviews 
gehouden met de belangrijkste stakeholders in het gebied: 

- Stadsdeel Zuid 
- Dienst Zuidas 
- RAI 
- VU/VUMC 
- WTC 

De belangrijkste punten uit de gesprekken zijn in onderstaande paragrafen opgenomen. 
Een deel van de informatie is bij de beschrijving van de huidige en toekomstige 
parkeersituatie opgenomen in de hoofdstukken 4 en 5. 
 
  

2.1  Interviews 

2.1.1  Interview Stadsdeel Zuid 

Parkeersituatie 
- In het coalitiecontract is afgesproken dat er per ontwikkelgebied van de Zuidas start- 

en uitvoeringsbesluit wordt opgesteld. De deelraad moet het startbesluit vaststellen en 
adviseren over het uitvoeringsbesluit. Op parkeerbeleid is het centrale stadsbestuur 
actief.  

- Er ontbreekt een totaalbeeld hoe de afgesproken 20% reductie van parkeerplaatsen 
in 2028, zoals afgesproken in de Visie Zuidas in 2009 in de plannen is uitgewerkt. Nu 
staat er vaak in de uitvoerinsgplannen dat de nadere uitwerking van de 20% reductie 
en de relatie met andere gebieden nader uitgewerkt dient te worden. 

- Openheid en transparantie van de Dienst Zuidas over ontwikkelingen en effect op 
parkeersituatie ontbreekt veelal. 

- Voor de Prinses Irenebuurt wordt een advies opgesteld voor een pilot. Het idee is om 
een experiment uit te voeren met fiscaal parkeren om het huidige parkeerregiem met 
belanghebbenden parkeren voort te kunnen zetten. Hiermee verandert dit niets aan 
de parkeersituatie in de Prinses Irenebuurt. 

 
Stadsdeel Zuid ziet de volgende locaties als parkeerproblemen gerelateerd aan de 
Zuidas: 
- Prinses Irenebuurt (geen hoge parkeerdruk, maar bezoekers zuidas parkeren er 

steeds vaker illegaal). 
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- AFC (voetbalvereniging) met uitstraling naar het woongebied rond Kroostwijkhof. 
- VUmc 
- Amstelveenseweg (ter hoogte van Kenniskwartier). 
- Cannenburg ten zuiden van de VU  
- Het woongebied rond de Groningenstraat en de ventweg van de De Boelelaan. 
- Bedrijven ervaren een parkeerprobleem op de Zuidas: Accenture heeft 25 

parkeervergunningen en komt parkeerruimte te kort voor eigen werknemers (ca. 
2500). 

- Vastgoedbeheerders ervaren een probleem als parkeerplaatsen worden geamorveerd 
door ontwikkelingen. 

 
Stadsdeel Zuid verwacht op de volgende locaties parkeerproblemen in de 
toekomst: 
- Met de bouw van het Zuidas dok verdwijnen grote parkeervoorzieningen zoals de 

Atrium garage en de garage bij de rechtbank 
- De zorg zit voornamelijk bij Mahler en Gershwin en het Kenniskwartier. 
- De Fred Roeskestraat kan ook nog parkeerproblemen geven. Hier is nu veel 

capaciteit. Parkeerstroken worden volledig bebouwd. Dit komt te vervallen en er 
worden strikte normen op losgelaten. Voor uitvaartcentrum is gezegd: 50 ppl. 
Begraafplaats krijgt beschikking over 25 ppl. Voornamelijk vanuit pieken van deze 
specifieke functies. 

- Vivaldi: de verhouding van het aantal parkeerplaatsen ten opzichte van de  
uitgegeven vergunningen is kritiek. Voor bezoekers is vaak geen plek, waarbij wordt 
uitgeweken naar de De Klencke. 

- Ravel en kop Zuidas lopen achter. 
 
Stadsdeel Zuid ziet de volgende mogelijke oplossingsrichtingen: 
- Belanghebbenden parkeren voor Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt. 
- Extra parkeerplaatsen door hogere parkeernormen. 
- Deelauto’s zijn mogelijk een oplossing. 
 
Een vraag die het Stadsdeel Zuid heeft is: Wat betekent het afschaffen van de OV-kaart 
voor de parkeerdruk? Dit vormt een risico dat studenten met de auto gaan als de OV-
kaart wordt afgeschaft. Kan dit worden opgenomen in het onderzoek? 
 
2.1.2  Interview Dienst Zuidas 

Parkeersituatie 
- De Dienst Zuidas ervaart niet veel parkeerproblemen, afgezien dat parkeertarieven 

als hoog worden ervaren door gebruikers van het gebied Zuidas. 
- Als parkeernormen (voornamelijk voor goedkope woningen) als minimum worden 

beschouwd dan hebben ontwikkelaars daar problemen mee. Deze zijn te hoog. 
Daarom worden de normen nu als maximum beschouwd en wordt er eventueel met 
onderbouwing van afgeweken.  

- In het gebied zijn nu circa 600 woningen. Vooral in het middensegment in de Fred 
Roeskestraat, het Kenniskwartier en Gershwin treden de problemen op met de 
huidige parkeernormen. De Dienst Zuidas wil het liefst een halvering van de 
parkeernormen voor deze woningen.  

- Het eerste half jaar na het besluit om geen vergunningen meer uit te geven kwamen 
er wat klachten binnen. Nu zijn er vrijwel geen klachten meer.  
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- Bij de verkoop van de woningen is geen verplichting opgenomen om een 
parkeerplaats te huren/kopen. Verplichte huur van parkeerplaatsen is losgelaten 
(gebouw Django, sociale huur en vrije sector). 

- Ontwikkelaars van kantoren vinden de parkeernormen te laag. Ze willen liever een 
drie keer hogere norm. 

- De parkeernormen zijn in 2001 vastgesteld. Er is meer maatwerk vereist om 
ontwikkeling van het gebied te stimuleren. 

- Bij het opstellen van de uitvoeringsbesluiten wordt geen rekening gehouden met 
dubbelgebruik.  

- Volgens de Dienst Zuidas is er nu nog een overmaat aan parkeervoorzieningen in het 
gebied. Deze voorzieningen komen voor een deel te vervallen bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. Deze maatregelen zijn in de parkeerbalans verwerkt. 

- Rond het station Zuid moeten enkele tientallen parkeerplaatsen verdwijnen. Hier 
wordt nog een oplossing voor gezocht. (kiss &ride, laad en los, elektrische voorz.). Dit 
staat nog los van de compensatie van parkeerplaatsen door de sloop van de 
Atriumgarage. 

 
Dienst Zuidas ziet de volgende mogelijke oplossingsrichtingen voor de 
parkeerproblemen: 
- Lagere (flexibele) norm voor verschillende typen van woningbouw om de ontwikkeling 

meer te stimuleren. 
- Flexibele garage (modulair) waarmee je schaarste op kan vangen. Problemen zijn 

echter dat een tweelaags garage duur is. Voor een goede oplossing moet de 
voorziening grootschalig en voor meerdere ontwikkelingen toepasbaar zijn. 

- Parkeren op afstand. 
- Dagkaarten opheffen voor het straatparkeren in de omgeving. 
- Parkeertarieven rond de centrumzone omhoog of meerdere tarieven gelijkstellen. 
- Parkeren voor vergunninghouders in gebieden met een parkeerprobleem door 

werknemers van de Zuidas. 
- De inzet van bestaande platforms en communities op de Zuidas, zoals Hello Zuidas 

en de Taskforce Bereikbaarheid. Zo worden vanuit de Taskforce Bereikbaarheid 
onderzoeken en maatregelen opgepakt t.a.v. o.a. mobiliteitsmanagement en 
innovatieve parkeerverwijsmogelijkheden.  

 
Oplossingen van bedrijven: 
- VU werkt mee aan een weekend P+R. VU heeft ook sterk reducerend beleid voor 

werknemers. 
- Vaker genoemd: het dubbelgebruik van ppl.  
- Alle grote bedrijven hebben een verkeersmanagementplan, waarin het beleid is om 

werknemers zo min mogelijk met de auto te laten komen. Dit is strijdig met verhaal 
van Accenture die groot aantal vergunningen (extra) hebben.  

- Veel bedrijven in de Zuidas zijn traditioneel gericht op autogebruik van werknemers. 
Dit werd ook als voorwaarde gezien voor nieuwe werknemers. Deze trend is echter 
aan het veranderen, maar in de Zuidas gaat dit langzaam. Nieuwe initiatieven voor 
autodelen en autodaten7 worden wel ontwikkeld en uitgerold in de Zuidas. De vraag is 
welk effect dit heeft op de parkeerdruk. 

- De marktpartijen uit de taskforce willen een onderzoek doen naar het efficiënter 
gebruik van parkeerplaatsen. Door op gebiedsniveau te kijken wat de mogelijkheden 
zijn. Dit onderzoek volgt op dit onderzoek naar de parkeersituatie in de Zuidas. 

                                                      
7
 Autodelen is een initiatief voor collectief autogebruik. Voorbeelden zijn Greenwheels, car2go, Snappcar en 

Connectcar. Autodaten is een initiatief voor het delen van het gebruik van particuliere auto’s.  
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2.1.3  Interview RAI 

De informatie uit het interview met de RAI is in de hoofdstukken 4 en 5 in de beschrijving 
van het deelgebied Kop Zuidas opgenomen. 
 
2.1.4  Interview Parkeerbedrijf VU-VUMC 

Parkeersituatie 
- Het parkeerbedrijf hanteert kostendekkende tarieven die worden doorbelast aan de 

VU en het VUMC. 
- Het parkeerbedrijf heeft commerciële tarieven voor publieke voorzieningen. 
- Deloitte maakt een parkeervoorziening in de nieuwbouw (aan het eind van de weg 

richting ACTA) met een parkeernorm 1:125. Dit betekent een parkeervoorziening van 
318 plaatsen. Daarbij heeft Deloitte toestemming voor de realisatie van 50 extra 
parkeerplaatsen, die voor dubbelgebruik inzetbaar dienen te zijn. Deloitte geeft 
desondanks aan daarmee straks een tekort te hebben van 200 parkeerplaatsen. 

- Het VUMC is van plan om samen met Deloitte een parkeervoorziening te maken op 
het braakliggende terrein. 

- Parkeergebouwen van gemeente heeft ook nog plannen voor een parkeergarage in 
het gebied. 

- De parkeervoorzieningen van de VU en het VUmc worden aangesloten op het 
parkeer route informatie systeem (PRIS) van Vialis. Dit moet tot verbetering van 
vindbaarheid leiden. Ook de parkeervoorzieningen worden beter verwezen met 
ANWB bewegwijzering. 

- Het parkeerbedrijf Vu-Vumc huurt Interparking als beheerder in.  
- Alle beschikbare data uit de parkeersystemen (ten aanzien van parkeerduur, 

bezettingsgraden en in- en uitrijtijden) zijn geleverd voor het onderzoek.  
- Dinsdag, woensdag en donderdag zijn de drukste dagen. 
- Bezettingsgraden van 90-95% zijn niet vreemd. 
- Er zijn medewerkers die op afstand parkeren en met fiets of het OV verder gaan. 

Deze parkeren in de wijk of bij Amsterdamse Bos. Een onderzoek bureau Trajan uit 
december 2011 gaat hierop in, maar exacte cijfers van het aantal ontbreken. 

- Vooral vóór 2010 waren er veel klachten. Maar na opening ACTA garage en 
oprichting parkeerbedrijf is dit veranderd. (voor opening van de ACTA garage werd 
door de VU het Mahlerterrein gehuurd). Tijdelijk wel probleem bij deels afsluiten 
ACTA-garage. Per saldo is er nu geen probleem. 

- In een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente is afgesproken dat er in totaal 
5700 parkeerplaatsen mogen worden gebouwd tot 2030. Dit is echter ook met 
nieuwbouw in de omgeving van de VU/Vumc (rapportage Ecorys). Nu zijn er 1450 
plekken. Bij elk nieuw bouwplan moet relatie worden gelegd met 
samenwerkingsovereenkomst. In de praktijk betekent dit een parkeernorm van circa  
1:185 m2. Een lagere norm dus dan de algemene norm voor voorzieningen in de 
Zuidas van 1:100 m2. 

 
Genoemde oplossingsrichtingen parkeren: 
- Communicatie van ziekenhuis en Universiteit naar klanten. 
- Tijdelijke parkeerruimte bij bouwwerkzaamheden. 
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2.1.5  Interview WTC 

Parkeersituatie 
- Formeel zijn er 1198 parkeerplaatsen. Een groot deel is in 1985 gebouwd en krap. 

Daardoor minder capaciteit in de praktijk. Circa 25% (op slechte dag) niet 
beschikbaar. Daardoor lijkt er altijd plek. Ook in de piek, maar kan er toch een tekort 
ontstaan; niet voor niets wordt er ook nog een externe parkeerplaats aan de 
Parnassusweg gehuurd. De verhuur in relatie tot beschikbaarheid is nu op grens. 

- Het WTC huurt op twee externe locaties parkeerplaatsen bij, dit om te voorkomen dat 
de garage onder het complex vol is. 

- Er zijn geen berichten over klachten. De indruk is dat weinig gebruikers in de 
omgeving gaan staan. 

- Busjes kunnen niet in de garage. Klussers vinden dit vaak een probleem. Er is geen 
grond in bezit van WTC om hier een oplossing voor te vinden. Bij de realisatie van 
Zuidasdok wordt dit een groter probleem. 

- Vaak wordt nu P15 of P16 of het Matthijs Vermeulenpad geparkeerd tegen lagere 
kosten. De opties P15 en P16 gaan op termijn verdwijnen. 

- Bij AKZO (deelgebied 3, Beethoven) komt een hoge parkeergarage die ook bussen 
kan faciliteren. Deze garage wordt nu gebouwd. Mogelijk dat dit een oplossing biedt 
voor de lange termijn. 

- Het WTC heeft geen mobiliteitsplan. In de toekomst is dit wel gewenst, maar dit wordt 
nu ingevuld. Met Hello Zuidas en Taskforce Bereikbaarheid is een aantal acties 
afgesproken voor mobiliteitsmanagement. Vooral voor groep die het gebouw beheert 
en schoonmaakt kan dit nog beter worden ingevuld. 

- Bedrijven willen graag in de buurt parkeren als het maximum van het aantal te huren 
plaatsen is bereikt. Er is dan vraag naar vergunning voor straatparkeren.  

 
2.2  Garageparkeren 

Voor het onderzoek is informatie over het gebruik van de parkeerplaatsen op eigen 
terrein, inclusief de parkeergarages in eigen beheer of door commerciële partijen van 
groot belang. Een inventarisatie van de capaciteit, tarifering en het gebruik van de 
parkeergarages in het gebied heeft tot een overzicht geleid dat is opgenomen in bijlage 2 . 
Niet alle garages in het gebied zijn opgenomen. Niet alle eigenaren of beheerders hebben 
informatie voor het onderzoek aangeleverd.  
 

2.3  P+R 

In de Zuidas zijn de volgende locaties als P+R voorzieningen aangemerkt: 
- VUmc: uitsluitend in het weekend. Capaciteit afhankelijk van vraag naar P+R. Deze 

voorziening is in juni 2013 geopend. 
- RAI: uitsluitend op dagen zonder (grote) evenementen. Capaciteit afhankelijk van 

vraag naar P+R. Deze voorziening is in juni 2013 geopend.  
 

2.4  Kantoorgebruik 

De parkeersituatie in het gebied kan worden beïnvloed door het kantoorgebruik en 
eventuele leegstand van kantoren. Daarom is onderstaande analyse gemaakt van de 
effecten van het kantoorgebruik op de huidige parkeersituatie. 
- De voorraad kantoren is gedurende de periode 2010 – 2012 stabiel gebleven, doordat 

er geen opleveringen hebben plaatsgevonden.  
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- De huidige voorraad op de Zuidas bedraagt circa 650.500 m² verhuurbaar 
vloeroppervlak (vvo).  

- In 2013 wordt geen verdere groei van de kantorenvoorraad verwacht, de gebouwen 
die nu in aanbouw zijn worden naar verwachting pas in 2014 opgeleverd.  

- Vooralsnog wordt er pas een uitbreiding van de kantorenvoorraad verwacht in 2014 
en 2015. Binnen het deelgebied Kenniskwartier wordt de ontwikkeling voor Deloitte 
naar verwachting in 2014 opgeleverd. In hetzelfde jaar wordt naar verwachting ook de 
ontwikkeling van All-In Real Estate opgeleverd in het deelgebied Fred Roeskestraat. 
In 2015 wordt binnen het deelgebied Beethoven zowel de ontwikkeling voor Stibbe als 
voor AKZO naar verwachting opgeleverd.  

- Het aanbod kantoorruimte op de Zuidas is gedaald gedurende de tweede helft van 
2012. Het huidige aanbod bedraagt 51.458 m² vvo, een daling van circa 26,5% in 
vergelijking met de tweede helft van 2011.  

- Het huidige aanbod komt overeen met een leegstandspercentage van 7,9%.  
- Het huidige leegstandspercentage op de Zuidas ligt ruim onder het Amsterdams en 

landelijke gemiddelde van respectievelijk 15,0% en 14,5%.  
- Het grootste aanbod betreft de kantoorgebouwen Atrium (11.000 m² vvo), Prinses 

Irenestraat 31-33 (6.789 m² vvo), UN Studio (6.060 m² vvo), Symphony (5.305 m² 
vvo) en in FOA/FOZ-gebouw aan de Mahlerlaan (4.858 m² vvo).  

(Bron: Kantorenmonitor Amsterdam Zuidas Q4 2012, Jones Lang Lasalle, 2012) 
 
Op basis van bovenstaande analyse is de conclusie dat vanwege de geringe leegstand in 
de Zuidas de brongegevens over de parkeersituatie in het gebied over het geheel een 
representatief beeld weergeven. Dit geldt tevens voor de aanvullende 
parkeerdrukmetingen die in juni 2013 zijn uitgevoerd. 
 

2.5  Parkeerdrukmeting 

In 2010 en 2012 zijn door Goudappel Coffeng in opdracht van Stadsdeel Zuid 
parkeerdrukmetingen in Zuid uitgevoerd. In 2010 is de parkeercapaciteit nauwkeurig in 
beeld gebracht, deze capaciteiten zijn in 2012 alleen bijgesteld indien tijdens uitvoering 
van het onderzoek significante wijzigingen werden geconstateerd. Het stadsdeel heeft zelf 
nog een globale controle uitgevoerd op de capaciteit. 
In 2012 zijn de metingen uitgevoerd op zes dinsdagen in oktober en november. Op deze 
dagen vond er geen evenement plaats in Amsterdam RAI. P15 (het parkeerterrein ten 
oosten van de Beethovenstraat) was zodoende beschikbaar voor openbaar gebruik. P16 
(het parkeerterrein ten westen van de Beethovenstraat) was ten tijde van de 
parkeerdrukmeting in 2012 buiten gebruik.  
 
In figuur 4.2 van hoofdstuk 4 is een overzicht van de parkeerdruk voor het totale gebied 
opgenomen. 
 

2.6  Aanvullende parkeerdrukmetingen 

De parkeerdrukmetingen uit 2010 en 2012 vormen momentopnamen. Daarnaast 
ontbreken gegevens over de bezetting van parkeerplaatsen op particuliere terreinen, die 
wel visueel geteld kunnen worden. Op basis van de analyse van de parkeerdrukmetingen 
uit 2010 en 2012 is een aantal gebieden geselecteerd met een hoge kans op 
parkeerproblemen, waar extra parkeerdrukmetingen zijn uitgevoerd, waarvan de 
resultaten in dit parkeeronderzoek zijn verwerkt.  
De tellingen zijn op de volgende momenten uitgevoerd: 
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1 dinsdag 4 juni om 15:00 uur. 
2 woensdag 5 juni om 15:00 uur. 
3 donderdag 6 juni om 15:00 uur. 
Daarnaast is in de avonduren een schouw gehouden waarbij een inschatting van de 
parkeerdruk is gemaakt. Daarbij is geconstateerd dat de parkeerdruk in het 
onderzoeksgebied gering is en niet boven de 90% ligt. In het weekend kent een aantal 
deelgebieden een hoge parkeerdruk. Dit betreft onder meer de Kop Zuidas, bij de 
supermarkt in het Flow gebouw en de omgeving van het Gelderlandplein. Op deze 
knelpunten wordt in dit onderzoek niet verder ingegaan De parkeerbalansen concentreren 
zich op maatgevende momenten op de gemiddelde werkdag. 
 
Aanvullend is gemeten in de volgende gebieden: 
a. Amsterdamse bos  
Er waren nog geen gegevens over de bezetting van het parkeerterrein van het 
Amsterdamsebos beschikbaar. De telling heeft de parkeerdruk op drie verschillende 
momenten in beeld gebracht. Deze zijn in het parkeeronderzoek betrokken. De 
parkeerdruk van het terrein met 650 parkeerplaatsen is gemiddeld bijna 90%. Er is 
momenteel geen sprake van een parkeerprobleem, maar de druk op het terrein is hoog. 
Dit komt vooral omdat de parkeerplaats gratis is in combinatie met het stringente 
parkeerplaatstoewijzingsbeleid voor het eigen personeel van VU en VUmc en de hoge 
tarieven op de Zuidas. 
 
 
b. Amstelveenseweg 
Het onderzoeksgebied betreft het deel van de Amstelveenseweg vanaf de De Boelelaan 
tot de Van Nijenrodeweg. Een deel van de beschikbare parkeergelegenheid op eigen 
terrein is meegenomen in het aanvullende onderzoek. Deze gegevens zijn in het 
parkeeronderzoek betrokken. Bij de parkeerdrukmeting in dit gebied valt op dat er 
voldoende resterende parkeergelegenheid is voor zowel bewoners, werknemers als 
bezoekers, aangezien de parkeerdruk niet hoger is dan 90%. Er is hier op grond van de 
parkeerdrukmetingen geen sprake van een parkeerprobleem. Desalniettemin kan de 
omgeving op specifieke (piek)momenten een parkeerprobleem ervaren. Voor dit gebied 
geldt dat indien alle parkeergelegenheid bezet is er ook geen alternatieve 
parkeergelegenheid in de omgeving aanwezig is.  
 
c. Wegen rond het VUmc 
Er was geen parkeertelling beschikbaar van het parkeerterrein op de Mahlerlaan. Tevens 
was er behoefte om extra metingen uit te voeren om de parkeerdruk op de Van der 
Boechorststraat en de Arent Janszoon Ernststraat te bepalen. Op het parkeerterrein van 
de Mahlerlaan (tussen ACTA en Buitenveldertselaan) is de parkeerdruk aanzienlijk, met 
bezettingen van 95 tot 100%. Er werd op verschillende plaatsen buiten de vakken 
geparkeerd. De parkeerdruk is hier heel duidelijk aanwezig.  
 
In de Van der Boechorststraat is het eerste deel van de straat vrij druk met een bezetting 
rond de 90%. Na 200 meter wordt de parkeerdruk minder.  
 
d. Mahler, Gershwin en De Boelelaan 
De gebieden Mahler en Gershwin liggen beiden in het hoogste tarief voor betaald 
parkeren. De De Boelelaan ligt op loopafstand van deze gebieden en kent een veel lager 
tarief. Om de parkeerdrukmetingen uit 2010 en 2012 te toetsen zijn in deze gebieden 
extra parkeerdrukmetingen uitgevoerd voor de openbare parkeerplaatsen. De resultaten 
zijn in dit parkeeronderzoek opgenomen. Tijdens de meting werd een deel (119 
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woningen) van de woningen aan de ventweg van de De Boelelaan vanwege renovatie niet 
bewoond. 
 
e. Vivaldi en De Klencke 
De parkeerdruk in Vivaldi en de Klencke is ook in de aanvullende metingen opgenomen. 
Daarbij is geconstateerd dat de parkeerdruk in Vivaldi hoger is dan de grenswaarde van 
90%. Er wordt in het gebied in het openbare gedeelte fout geparkeerd. Opvallend is dat 
de parkeerdruk in de wijk ten zuiden van Vivaldi en Ravel, De Klencke, de parkeerdruk 
relatief laag is. Dit geldt zowel voor de openbare parkeerplaatsen op straat als voor de 
260 particuliere parkeerplaatsen rond het bedrijfsverzamelgebouw, waar circa 50% 
onbenut is in de middag. Dit laatste heeft voor een deel te maken met leegstand. Ten tijde 
van het onderzoek was circa 30% van het gebouw niet in gebruik. 

 
2.7  Verkochte dagkaarten 

Op basis van de informatie uit parkeerautomaten in het gebied is een beeld verkregen van 
het aantal en de tijdsduur van de verkochte parkeerkaarten op een werkdag. De 
informatie betreft het aantal verkochte dagkaarten en het aantal verkochte kaarten voor 
een periode van 2, 4 of 6 uur met het tijdstip van aanvang. Hiermee kan een inschatting 
worden gemaakt van de verschillende doelgroepen die in het gebied parkeren. 
 

 
Figuur 2.1: Verkoop aantal dagkaarten 
 
In figuur 2.1 is het totaal aantal dagkaarten per gebied opgenomen. 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer 
Parkeeronderzoek Zuidas 

Versie 1.0 
23 januari 2014 

29

 
Figuur 2.2: Verkoop aantal parkeerkaarten 4-8 uur 
In figuur 2.2 is het aantal verkochte parkeerkaarten per gebied voor een periode van 4 tot 
8 uur opgenomen.  
 

 
Figuur 2.3: Verkoop aantal parkeerkaarten langer dan 4 uur (optelling 2.1 en 2.2) 
 
In figuur 2.3 is het aantal verkochte parkeerkaarten voor een periode langer dan 4 uur 
opgenomen (de optelling van 2.1 en 2.2). 
 
Uit de verkoop van de dagkaarten en parkeerkaarten 4-8 uur worden de volgende 
conclusies getrokken: 
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- In het gebied ten westen van Mahler/Gershwin (Mahlerlaan in Kenniskwartier), het 
gebied en zuiden van de De Boelelaan en de fiscale parkeerplaatsen op en rond de 
Prinses Irenestraat, het gemiddeld aantal verkochte dagkaarten en parkeerkaarten 4-
8 uur aanzienlijk met respectievelijk 293, 519 en 101 stuks. Uit de schouwen blijkt dat 
dit voor een groot deel bezoekers van de Zuidas zijn. 

- Ook in de overige gebieden rond de Zuidas is sprake van aanzienlijke aantallen 
verkochte dagkaarten en kaarten voor 4-8 uur. Het aantal dagkaarten in de overige 
deelgebieden is, zeker gezien het grote verschil in tarieven en de beschikbare 
parkeercapaciteit op straat, laag. Een verklaring kan zijn dat deze parkeerplaatsen 
moeilijker te vinden zijn en op grotere afstand van de bestemming van parkeerders 
liggen. Er is echter geen bewijs voor deze aanname. 

 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer 
Parkeeronderzoek Zuidas 

Versie 1.0 
23 januari 2014 

31

3  Parkeerbeleid 

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste aspecten van het parkeerbeleid voor de Zuidas en 
directe omgeving opgenomen. Het gaat daarbij om parkeerbeleid van de centrale stad, de 
Dienst Zuidas en Stadsdeel Zuid. Voor de Zuidas geldt het parkeerbeleid zoals is 
vastgelegd in de parkeernota Zuidas 2001. 
 
Voor het parkeeronderzoek is het parkeerbeleid van belang omdat het de kaders aangeeft 
voor het bepalen van het aantal parkeerplaatsen bij (ver)nieuwbouw van ruimtelijke 
ontwikkelingen, de zogenaamde parkeernormen. Ook is opgenomen met welke 
acceptabele loopafstanden en aanwezigheidspercentages gerekend moet worden bij het 
opstellen van een parkeerbalans. Ten slotte geeft het parkeerbeleid kaders aan de 
uitwerking van mogelijke oplossingsrichtingen voor parkeerproblemen en de realisatie van 
eventuele nieuwe parkeervoorzieningen. 
 

3.1  Parkeerbeleid Centrale Stad 

Het parkeerbeleid van de centrale stad is er op gericht Amsterdam aantrekkelijk te maken 
als stad, om in te wonen, te werken en te bezoeken. Een van de manieren om dit te 
bereiken is het verzorgen van een goede bereikbaarheid. Hierbij moeten aspecten als 
leefbaarheid, luchtkwaliteit, congestie en aantal parkeerplaatsen en de gebruikskosten en 
beschikbaarheid ervan tegen elkaar worden afgewogen. 
Met het parkeerbeleid van de centrale stad wordt gemeentebreed beleid bedoeld, geldend 
voor de gehele stad. 
 
Locatiebeleid 
Om de bereikbaarheid van werklocaties te garanderen, voert de centrale stad 
locatiebeleid. Doel hiervan is de juiste functie op de juiste plek. In het Structuurplan 
Amsterdam worden zes gebiedstypen onderscheiden. De Zuidas is gekenmerkt als een 
‘grootschalig kerngebied’, net zoals de binnenstad en het centrumgebied van Zuidoost. 
Deze gebieden zijn gelegen rond een (inter)nationaal OV-knooppunt. Voor het parkeren 
geldt dat gestreefd wordt naar dubbelgebruik, inpandig parkeren en een beperking van 
het totale parkeervolume. Vele functies kunnen in dit gebied voorkomen. 
 
De standaard parkeernormen uit het locatiebeleid zijn: 
Functie A-locatie B-locatie C-locatie 
kantoren 1 op 250 m² bvo8 1 op 125 m² bvo maatwerk 
bedrijven 1 op 250 m² bvo 1 op 125 m² bvo geen normen 
overige niet- 
wonen functies 

o.b.v. Amsterdamse 
lijst parkeerkencijfers 

o.b.v. Amsterdamse 
lijst parkeerkencijfers 

o.b.v. Amsterdamse 
lijst parkeerkencijfers 

Het locatiebeleid stelt geen normen voor parkeergelegenheid voor de functie wonen. 
Tabel 3.2: Overzicht parkeernormen locatiebeleid 
 
Een toelichting op de kenmerken van de ABC-locaties is opgenomen in bijlage  3. 
 

                                                      
8
 Bvo = bruto vloeroppervlak 
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Regulering 
Een ander instrument dat de centrale stad inzet, is regulering van het gebruik van 
parkeerplaatsen. Dit betreft het heffen van parkeerbelasting en door vergunningparkeren. 
In de parkeerverordening worden de gebieden benoemd waar parkeerbelasting wordt 
geheven, inclusief de minimale tijden waarop de parkeerbelasting wordt geheven. Ook 
worden door de centrale stad maxima gesteld aan het aantal af te geven 
parkeervergunningen per adres en per gebied. Binnen de Ring A10 (m.u.v. Stadsdeel 
Noord) kunnen maximaal 2 bewonersvergunningen per adres worden verstrekt, buiten de 
Ring A10 (incl. Stadsdeel Noord) zijn dit er maximaal 3. Ook voor het aantal 
bedrijfsvergunningen worden maxima gesteld door de centrale stad. Vanuit de centrale 
stad wordt de Zuidas gerekend tot gebied II, dit is het gebied binnen de ring A10 (m.u.v. 
de binnenstad, gebied I). Voor gebied II geldt een maximum van 1 bedrijfsvergunning per 
10 werknemers (gebied I: 1 per 50 werknemers, gebied III (buiten de Ring A10): 1 per 5 
werknemers). 
 
Dat er momenteel geheel geen vergunningen meer voor het vergunninggebied Zuidas 
worden afgegeven is beleid van Stadsdeel Zuid (zie volgende paragraaf) en de in de Visie 
2009 vastgelegde wens het parkeren zoveel mogelijk inpandig te laten plaatsvinden. 
 
Nota parkeernormen Zuidas 
In 2001 is de nota parkeernormen Zuidas vastgesteld. Daarin zijn de normen voor 
woningen, kantoren en voorzieningen vastgelegd. 
Voor kantoren op een A-locatie geldt een parkeernorm van 1 parkeerplaats op 250 m2 
kantoorvloeroppervlak (of 10 parkeerplaatsen op 100 werknemers) en op een B-locatie 1 
parkeerplaats per 125 m2 kantoorvloeroppervlak (of 20 parkeerplaatsen op 100 
werknemers). De overige functies (wonen en de functies onder de verzamelnaam 
"voorzieningen") zijn niet genormeerd qua aantallen parkeerplaatsen. In het rapport 
Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom 1996 (ASVV 2012), 
zijn wel bandbreedtes voor parkeernormen voor allerlei functies geformuleerd die als 
achtergrond kunnen worden gebruikt bij de beoordeling van bouw- en 
bestemmingsplannen. Het blijkt, dat het voor voorzieningen lastig is een algemene norm 
te bepalen, omdat onder het begrip voorzieningen zeer diverse activiteiten vallen (van 
crèche tot theater), die ook uiteenlopende parkeerbehoeften hebben. Dat kan variëren 
van 0,25 parkeerplaats per 100 m2 voor een crèche tot 20 parkeerplaatsen per 100 m2 
voor een theater. Het Amsterdamse locatiebeleid stelt dat de minimum parkeernorm met 
0,75 mag worden vermenigvuldigd zodat de bandbreedte wordt vergroot. 
 
Normen reconstructie/uitbreiding bestaande gebouwen. 
In de Zuidas is meer dan eens sprake van reconstructie en/of uitbreiding van bestaande 
gebouwen, die reeds over een historisch vergunde parkeeraccommodatie beschikken.  
Voor zover de bestaande accommodatie ten opzichte van de huidige normen een 
overmaat aan parkeerplaatsen bevat, zal in geval van een uitbreiding van het gebouw het 
beleid erop gericht zijn deze overmaat zoveel mogelijk te corrigeren. Dit betekent het 
toepassen van het ingroeibeleid, waarin de uitbreiding zelf zoveel mogelijk gebruik zal 
maken van de bestaande capaciteit. 
De uitbreiding van een bestaand gebouw kan daarom het beste worden beoordeeld op 
het criterium ‘fysieke verbinding met het al bestaande gebouw’. Is die verbinding er niet, 
dan heeft het nieuwe gebouw de desbetreffende norm uit het locatiebeleid. Is het nieuwe 
gebouw wel fysiek verbonden met het al bestaande gebouw, dan wordt dat beschouwd 
als één complex en moet bij de bepaling van het aantal parkeerplaatsen van het nieuwe 
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gebouw rekening worden gehouden met de aanwezige parkeercapaciteit bij het 
bestaande gebouw. 
 

3.1  Parkeerbeleid Stadsdeel Zuid 

Het parkeerbeleid van Stadsdeel Zuid is verwoord in de ‘Nota Parkeren in Zuid 2011’.  
 
Visie parkeerbeleid Stadsdeel Zuid 
Het parkeerbeleid van Stadsdeel Zuid is gericht op het vergroten van de beschikbaarheid 
van parkeerplaatsen met het doel de bereikbaarheid te verbeteren. 
Het stadsdeel ziet het als haar taak om mensen te faciliteren hun leven in te richten naar 
eigen inzicht en behoeften. Dit geldt ook voor mobiliteit. De auto is een niet weg te denken 
onderdeel van het moderne leven en voor velen onmisbaar voor werk of gezin. De 19e 
eeuwse wijken zijn echter niet berekend op een grootschalig gebruik van de auto 
waardoor schaarste aan parkeergelegenheid ontstaat. Om de behoefte aan automobiliteit 
beter te faciliteren zal het stadsdeel waar mogelijk extra parkeergelegenheid moeten 
creëren, bij voorkeur inpandig of in ondergrondse garages. Daarnaast dient het parkeren 
te worden gereguleerd om tot een optimale verdeling van de schaarse parkeerruimte te 
komen. De parkeerbehoefte van bewoners en bedrijven in het stadsdeel staan daarbij 
centraal. Op de tweede plaats komt de parkeerbehoefte van hun bezoekers. Bezoekers 
worden gestimuleerd hun auto te parkeren in P+R voorzieningen aan de Ring A10. 
 
Overzicht van de parkeernormen die Stadsdeel Zuid hanteert (m.u.v. gebieden met 
grootschalige ontwikkelingen, zoals de Zuidas): 
 
Overzicht parkeernormen kantoren en bedrijven per g ebiedstype 9 
 Aantal parkeerplaatsen 

(op eigen terrein t.b.v. 
werknemers) 

Per 

Grootstedelijk kerngebied10 1 250 m2 bvo 
Stedelijk woon-werkgebied11 1 125 m2 bvo 
Bedrijventerrein Schinkel Geen norm  
 
Overzicht parkeernormen wonen 
 Aantal parkeerplaatsen 

(op eigen terrein t.b.v. 
bewoners) 

Per 

Binnen de Ring A10   
Vrije sector (huur en koop) 1 Woning 
Sociale huur 0,7 Woning 
Overige woonvormen Maatwerk  
Buiten de Ring A10   
Vrije sector en sociale huur Maatwerk  
Tabel 3.1: Overzicht parkeernormen Stadsdeel Zuid 
 
 
 

                                                      
9
 Deze normen wijzigen mogelijk bij het vaststellen van een centraalstedelijke Beleidsnota Locatiebeleid 

10
 Noordelijk deel Museumkwartier, Duivelseiland, Oude Pijp en Burgerweeshuispad 

11
 Rest stadsdeel excl. bedrijventerrein Schinkel 
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Ambitie/doel 
Doel van het parkeerbeleid is het verbeteren van de bereikbaarheid van het stadsdeel 
voor bewoners, bedrijven en hun bezoekers. Het stadsdeel wil dit realiseren door meer 
parkeergelegenheid te creëren en de beschikbare parkeergelegenheid optimaal te 
verdelen. De doelstelling is een parkeerdruk binnen de ring die niet hoger is dan 85%. 
Buiten de ring is de doelstelling een parkeerdruk van maximaal 70%. 
Het stadsdeel wil extra parkeerplaatsen in garages realiseren. Als concreet doel zet het 
stadsdeel in op een parkeergarage onder de Boerenwetering. 
 
Het benodigd aantal parkeerplaatsen bij voorzieningen en instellingen wordt bepaald met 
behulp van de beschikbare parkeerkencijfers van het CROW. Bij voorzieningen en 
instellingen van grotere omvang dient de specifieke parkeerbehoefte te worden 
onderzocht om te bepalen hoeveel parkeerplaatsen er gerealiseerd dienen te worden. 
 
Het stadsdeel is groot voorstander van een bezoekersregeling (een regeling waarbij 
inwoners van de stad een bepaald aantal parkeeruren tegen gereduceerd tarief kunnen 
kopen om hiermee hun bezoek goedkoper te laten parkeren) en zal met de centrale stad 
meedenken over de uitwerking van de regeling. In 2012 is er een experiment gehouden 
met een bezoekersregeling in Buitenveldert en de Frans Halsbuurt. Hieruit is naar voren 
gekomen dat dit nauwelijks een verhoging van de ervaren parkeerdruk door de bewoners 
heeft opgeleverd, en dat de bewoners er erg positief over waren. Het stadsdeel wil een 
permanente bezoekersregeling invoeren. 
 
Ook wil het stadsdeel in Buitenveldert graag meer vergunningen uit kunnen geven dan de 
parkeerverordening momenteel toestaat. 
Tevens wil het stadsdeel een experiment houden met parkeerduurbeperking in een 
gedeelte van Buitenveldert-Noord, in aanvulling op het huidige regime van betaald 
parkeren. Een concreet voorstel hiertoe aan de centrale stad (gebieden + regime, max. 3 
uur parkeren en dan aansluitend 2 uur niet) is in juni 2013 in de raadscommissie 
behandeld en geaccordeerd. 
Het belanghebbendenparkeren zoals dat in de Prinses Irenebuurt geldt, wil het stadsdeel 
graag continueren, met enkele wijzigingen op het gebied van financiering en handhaving 
van het systeem. Ook dit staat uitgewerkt in het hiervoor genoemde voorstel. 
Vergunningengebieden (zie Nota parkeren in Zuid). 
 

3.2  Beleid Stadsdeel Zuid t.a.v. de Zuidas 

Het stadsdeel vindt het van belang dat op Zuidas voldoende parkeerplaatsen worden 
gerealiseerd zodat de parkeerdruk niet op de openbare ruimte of de omgeving van de 
Zuidas wordt afgewenteld. Er zullen door het stadsdeel geen vergunningen meer 
uitgegeven worden voor het vergunninggebied Zuidas. De al uitgegeven 
parkeervergunningen zullen niet door het stadsdeel worden ingetrokken, het stadsdeel 
gaat ervan uit dat deze te zijner tijd vanzelf zullen worden ingeleverd. Voor het laatst zijn 
er parkeervergunningen voor bewoners uitgegeven voor het gebied Vivaldi aan bewoners 
die op de wachtlijst waren geplaatst.  
 
Uitgangspunten parkeerbeleid Stadsdeel Zuid 
Het stadsdeel hanteert ten aanzien van parkeren bij (ver-)nieuwbouwprojecten de 
volgende uitgangspunten: 
- De parkeernormen gelden voor bouwprojecten in de bestaande (bebouwde) 

omgeving. Voor grootschalige gebiedsontwikkeling kunnen er specifieke 
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parkeernormen worden geformuleerd, afgestemd op de ligging van het gebied. Op de 
Zuidas is hier sprake van. 

- De parkeerbehoefte voor bewoners en werknemers dient op eigen terrein te worden 
opgevangen. 

- De parkeerbehoefte voor bezoekers dient in de openbare ruimte of in openbare 
parkeergarages te worden opgevangen (behalve bij grote publiekstrekkende 
voorzieningen, bijvoorbeeld de RAI). 

- Het aantal parkeerplaatsen waarover een bewoner of een bedrijf beschikt of kan 
beschikken wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen 
parkeervergunningen voor de openbare ruimte aan de betreffende bewoner of het 
betreffende bedrijf. In de Zuidas worden zelfs helemaal geen parkeervergunningen 
voor de openbare ruimte meer verstrekt. 

- Parkeerplaatsen op eigen terrein dienen bij voorkeur kadastraal te worden gekoppeld 
aan de woningen of bedrijven. Andere regelingen met een zelfde effect zijn ook 
mogelijk. 

- In gebouwen of complexen met diverse functies wordt gestreefd naar dubbelgebruik 
van parkeerplaatsen.  

- Er dient rekening te worden gehouden met de uitbreiding van betaald parkeren in 
Stadsdeel Zuid in 2012. Hierbij is de grens voor het gebied met betaald parkeren 
opgetrokken tot de grens met Amstelveen. 

- Betaald parkeren in Buitenveldert en een groot deel van de Zuidas is €1,40 per uur en 
voor het kerngebied van de Zuidas €4,- per uur op straat. Stadsdeel Zuid wil geen 
verhoging van parkeertarieven in Stadsdeel Zuid. 

 
3.2.1  Programma Akkoord Stadsdeel Zuid 

Voor de volledigheid zijn hieronder de belangrijkste punten van het Programma akkoord 
SD Zuid (mei 2010, VVV, PVDA en D66) opgenomen: 
- Onderzoek naar een parkeervergunning voor vrijwilligers. 
- Het is mogelijk om in bepaalde delen van Buitenveldert Zuid betaald parkeren in te 

voeren, indien dat nodig is vanwege bestaande parkeeroverlast. 
- Geen verhoging straattarieven (bezoekerstarieven). 
- Inzet op behoud parkeergelden (stedelijke lobby), zowel voor straattarieven als 

vergunningtarieven. 
- Het gelijktrekken van het vergunningtarief binnen de ring is een optie, hogere 

inkomsten zijn bestemd voor investeringen in de openbare ruimte/mobiliteit/parkeren 
(garage). 

- Bezoekerskaart voor alle bewoners realiseren/pilot starten. 
- Bij het maken van ondergrondse parkeerplaatsen zullen we bovengrond plaatsen 

weghalen volgens compensatiemethode 1 weg, 2 terug (parkeerbalans). 
- Bewoners moeten hun auto, fiets of scooter sneller en minder rommelig kunnen 

parkeren. 
- Er zijn meer P+R terreinen nodig voor bezoekers. Concreet wordt gedacht aan het 

gebied bij de Utrechtsebrug en meer plaatsen in de Zuidas en het Olympisch Gebied.  
- Het stadsdeelbestuur zet nadrukkelijk in op realisering van het Zuidasdok en 

voldoende parkeergelegenheid op Zuidas zelf zodat omliggende buurten geen 
onnodige parkeer- en verkeersoverlast ondervinden. 
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3.3  Analyse ontwikkeling parkeerareaal Zuidas 2008  – 2012 

In verschillende deelgebieden van de Zuidas hebben de afgelopen jaren ontwikkelingen 
plaatsgevonden, waarbij soms een deel van het bestaande parkeerareaal is opgeheven, 
zonder dat daar functies bij zijn gesloopt. In dit onderzoek is een inventarisatie van deze 
locaties opgenomen om te beoordelen of knelpunten die zich in de bestaande situatie 
voordoen aan de sloop van parkeerareaal kan worden gekoppeld. Voor de inventarisatie 
is gebruik gemaakt van een overzicht van parkeerplaatsen op de Zuidas in 2008, 
aangeleverd door de Dienst Zuidas.  
 
Het betreft de volgende gebieden: 
- Geen grote wijzigingen in Fred Roeskestraat, Strawinsky, RAI, Mahler/Gershwin en 

Ravel. 
- 413 parkeerplaatsen minder in Kenniskwartier door herinrichting Mahlerlaan en De 

Boelelaan. 
- 63 parkeerplaatsen gesloopt in Beethoven. 
- 529 parkeerplaatsen gesloopt van P1. Deze parkeerplaatsen waren bestemd voor de 

RAI en voor 90% leeg op niet RAI-dagen. 
- 608 parkeerplaatsen van parkeerterrein naast Vivaldi zijn gesloopt. 
- 88 parkeerplaatsen in de Drentestraat (Vivaldi) zijn komen te vervallen ten gevolge 

van een herinrichting  
 
In totaal zijn dus 1700 parkeerplaatsen gesloopt in de periode 2008 – 2012 zonder dat er 
functies zijn verdwenen. Onbekend is hoe deze parkeerplaatsen werden gebruikt en of ze 
aan een specifieke functie waren gekoppeld. 
 

3.4  Reductie van parkeerplaatsen Zuidas 

Bij het vaststellen van de Visie Zuidas in 2009 is uit oogpunt van duurzaamheid door de 
gemeenteraad een opgave geformuleerd om een reductie van 20% van het aantal 
parkeerplaatsen te realiseren (10% over periode 2008-2018 en 10% over periode 2018-
2028) dat conform de huidige normen gerealiseerd kan worden (ca. 29.000). Hier 
bovenop komt nog de reductie op de parkeerplaatsen VU/VUmc en RAI. Deze opgave 
mag er volgens de raad niet toe leiden dat hierdoor parkeeroverlast in de omgeving 
ontstaat. 
Dienst Zuidas heeft dit uitgewerkt in een concreet reductievoorstel12. Daarin is het totaal 
aantal te reduceren parkeerplaatsen van 2008 tot 2028 als volgt berekent: 20% van 
21.107 = 4.221 parkeerplaatsen. 

De berekening vergelijkt het aantal parkeerplaatsen dat nu in de plannen van 
gebiedsontwikkeling zit (18.407) en het aantal te slopen parkeerplaatsen dat niet wordt 
gecompenseerd (1.394) met bovenstaande reductie. Uit deze berekening concludeert de 
Dienst Zuidas dat er nog 127 parkeerplaatsen gereduceerd moeten worden. De huidige 
plannen hoeven hierdoor dus nagenoeg niet te worden aangepast. 
 
Huidige stand van zaken reductie 
In de periode tussen 2008 en 2012 zijn 1.700 parkeerplaatsen gesloopt die niet zijn 
gecompenseerd. In de periode tussen 2013 en 2023 worden 1.475 parkeerplaatsen 
gesloopt, die grotendeels niet worden gecompenseerd. Daarnaast maken de 
parkeerterreinen P15 en P16 - die gesloopt en niet gecompenseerd worden, maar niet 

                                                      
12

 Memo POZ, Parkeerbalans en parkeerreductie, 7 oktober 2010. 
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meegerekend zijn in dit onderzoek -, samen ruim 1.000 parkeerplaatsen, onderdeel uit 
van deze reductieopgave. In totaal lijkt daarmee de reductie in 2023 bijna te worden 
behaald. Inzicht in de periode tussen 2023 en 2028 ontbreekt echter. 
 
Normen reconstructie/uitbreiding bestaande gebouwen (Bron: verkeersstudie zuidas 
2011) 
In de Zuidas is meer dan eens sprake van reconstructie en/of uitbreiding van bestaande 
gebouwen, die reeds over een historisch vergunde parkeeraccommodatie beschikken. 
Voor zover de bestaande accommodatie ten opzichte van de huidige normen een 
overmaat aan parkeerplaatsen bevat, zal in geval van een uitbreiding van het gebouw het 
beleid erop gericht zijn deze overmaat zoveel mogelijk te corrigeren. Dit betekent het 
toepassen van het ingroeibeleid, waarin de uitbreiding zelf zoveel mogelijk gebruik zal 
maken van de bestaande beschikbare capaciteit. 
De uitbreiding van een bestaand gebouw kan daarom het beste worden beoordeeld op 
het criterium ‘fysieke verbinding met het al bestaande gebouw’. Is die verbinding er niet, 
dan heeft het nieuwe gebouw de desbetreffende norm uit het locatiebeleid. Is het nieuwe 
gebouw wel fysiek verbonden met het al bestaande gebouw, dan wordt dat beschouwd 
als één complex en moet bij de bepaling van het aantal parkeerplaatsen van het nieuwe 
gebouw rekening worden gehouden met de aanwezige parkeercapaciteit bij het 
bestaande gebouw. 

 
3.5  Betaald parkeren 

In onderstaand overzicht van de tarieven voor parkeren valt op dat er een relatief klein 
gebied in de Zuidas een sterk afwijkend parkeertarief voor straatparkeren heeft ten 
opzichte van de omgeving (€4,- ten opzichte van €1,40 per uur)  
 

 
Figuur 3.1: Tarieven straat- en garageparkeren (openbaar) 
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Naast parkeren op straat is parkeren in garages in het gebied ook belangrijk onderdeel 
van het parkeren in het gebied. Ook de tarieven in de parkeergarages verschillen 
aanzienlijk, van € 2,50 per uur tot € 5,70. 
 

3.6  Definities 

Voor het bepalen van de knelpunten zijn afspraken noodzakelijk. Wanneer wordt een 
parkeerprobleem als knelpunt gedefinieerd? Daarvoor zijn de volgende definities 
gehanteerd: 
� Parkeerdruk :  
Doelstelling van de Dienst Zuidas is om overal een bezettingsgraad van de 
parkeerplaatsen van maximaal 90% te realiseren. Deze doelstelling is in dit onderzoek als 
uitgangspunt genomen. Een bezettingsgraad van boven de 90% impliceert een knelpunt. 
 
� Uitwijkgedrag :  
Voor alle ontwikkelgebieden binnen de Zuidas worden parkeerbalansen opgesteld. De 
buiten de Zuidas gelegen woonbuurten maken geen deel uit van de parkeerbalans. De 
parkeercapaciteit binnen de ontwikkelgebieden dient voldoende te zijn om in de 
parkeerbehoefte te voorzien. Indien toch in de omliggende woongebieden wordt 
geparkeerd door werknemers en bezoekers van de Zuidas is afhankelijk van de mate 
waarin dit leidt tot aantasting van het woongenot, sprake van een knelpunt. 
Redenen van dit parkeergedrag kunnen zijn: 
� Geringe kans op een parkeerplaats bij bestemming. 
� Lagere parkeerkosten. 
� Specifieke regeling met werkgever om parkeerplaatsen vrij te houden voor bezoekers. 
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3.7  Samenvatting parkeerbeleid 

Op basis van bovenstaande analyse van het parkeerbeleid zijn de volgende conclusies te 
trekken:  
- De toe te passen parkeernormen voor kantoren en bedrijven in de Zuidas zijn zowel 

voor de dienst Zuidas als voor het Stadsdeel gelijk en duidelijk.  
- De parkeernorm voor woningen is minder strak. Het is wenselijk om deze voor het 

zuidasgebied beter te definiëren en vast te stellen. Voor het onderzoek is gerekend 
met een parkeernorm van 1:100 m2 bvo voor een gemiddelde woninggrootte van 
1:125m2, aangezien het aantal en type woningen nog niet zijn gedefinieerd. 

- De parkeernorm voor voorzieningen is nog zeer algemeen 1:100m2. Het type 
voorzieningen is voor de meeste locaties nog onbekend, waardoor met de algemene 
norm van 1:100 gerekend is. Bij de uitwerking van de plannen dient maatwerk te 
worden toegepast, waarbij de normen van het CROW als leidraad dienen. Maatwerk 
kan ook worden ingevuld door specifieke referenties te onderzoeken. 

- Voor de Zuidas geldt dat Stadsdeel Zuid geen vergunningen meer afgeeft aan 
bedrijven voor parkeren in de openbare ruimte. Daarbij wordt niet gekeken naar de 
beschikbare parkeercapaciteit op straat en de mogelijkheden om deze te benutten.  

- De mate waarin parkeerdruk als knelpunt wordt gezien wijkt voor Stadsdeel Zuid 
(>70% buiten de ring en >85% binnen de ring) af van de visie van de Dienst Zuidas 
(overal >90%). Voor het onderzoek is een parkeerdruk van boven de 90% als 
knelpunt aangehouden. 

- Zowel de Dienst Zuidas als Stadsdeel Zuid zijn van mening dat de parkeerplaatsen 
voor de functies in de Zuidas dienen te worden opgenomen in gebouwde 
voorzieningen op eigen terrein. Bezoekersparkeren dient in princiep inpandig te 
worden vormgegeven. De uitwerking en de verdeling openbaar/particulier en 
straatparkeren/eigen terrein (al dan niet inpandig) dient per plangebied nader te 
worden uitgewerkt. 

- De reductie van 20% parkeren is op hoofdlijnen beschouwd en alleen tot 2023. 
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4  Parkeren huidige situatie 

Van het parkeren in de huidige situatie is een beeld gevormd door analyse van 
beschikbare en verkregen gegevens, deels zelf ingewonnen tijdens een schouw ter 
plaatse. In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de huidige parkeersituatie per 
deelgebied, inclusief een benoeming van knelpunten en mogelijke quick wins. Deze 
analyse wordt in dit hoofdstuk voorafgegaan door een parkeerbalans van de huidige 
situatie van het gehele onderzoeksgebied. 
 

4.1  Totaaloverzicht huidige parkeersituatie onderz oeksgebied 

 
Figuur 4.1: Capaciteit straat- en garageparkeren 
 
In figuur 1.1 in hoofdstuk 1 is een kaart opgenomen van het onderzoeksgebied. Dit is 
hierin zwart omkaderd en onderverdeeld naar genummerde deelgebieden. In 
onderstaande kaarten is dezelfde gebiedsindeling te herkennen. In figuur 4.1 is een 
overzicht opgenomen van de huidige capaciteit straat- en garageparkeerplaatsen.  
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Figuur 4.2: Parkeerdruk en restcapaciteit straatparkeren en garageparkeren 
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In figuur 4.2 is de parkeerdruk op straat in de middag per gebied in beeld gebracht 
middels kleuren. De kleuren geven de hoogte van de parkeerdruk aan. Rood betekent 
een parkeerdruk van meer dan 90% (het aandeel bezette parkeerplaatsen), geel houdt in 
een parkeerdruk van 85%-90%, oranje geeft een parkeerdruk tussen de 70% en 85% aan 
en groen een parkeerdruk van minder dan 70%. Te zien is dat vooral in het gedeelte van 
de Zuidas net ten zuiden van de A10 de parkeerdruk hoog is. De getallen geven de 
onbezette parkeerplaatsen in de middag aan. 
 
Overzicht huidige parkeersituatie 
In tabel 4.1 is een overzicht opgenomen waarin per gebied de capaciteit en de bezetting 
van zowel de aanwezige straatparkeerplaatsen als garages (indien aanwezig) is 
opgenomen. Op basis hiervan zijn de restcapaciteiten en de parkeerdruk berekend.  
 
In dit overzicht zijn de parkeergarages van de RAI en de parkeerterreinen P15 en P16 niet 
opgenomen. Deze zijn immers in geval van grote evenementen in gebruik door de RAI en 
daardoor niet beschikbaar voor algemeen gebruik. Bovendien geldt dat P15 en P16 op 
termijn komen te vervallen, al zal P15 voorlopig nog gehandhaafd blijven. 
In de kolom garage zijn ook de parkeerplaatsen van afgesloten parkeerplaatsen op 
maaiveld opgenomen. 
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Tabel 4.1: Overzicht capaciteit, bezetting en restcapaciteit onderzoeksgebied

  Parkeren werkdag 2013 rond 15 uur  Capaciteit middag Bezetting middag Verschil cap - bez Bezettingsgraad 
Nr. naam straat garage totaal straat garage totaal straat garage totaal straat garage 

 Zuidas 1537 13078 14615 892 10753 11645 666 1134 1800 0,58 0,85 
1 Fred Roeske  221 278 486 94 278 372 127 0 127 0,43 1,00 
2 Rechtbank 34 531 565 15 531 546 19 0 19 0,43 1,00 
3 Strawinsky 208 2381 2589 98 1890 1988 110 491 601 0,47 0,79 
5 RAI terrein 307 2950 3257 32 2950 2982 275 0 275 0,10 1,00 
6 Flow 0 284 284 0 207 207 0 77 77 nvt 0,73 
7 Kenniskwartier (VU&VUmc) 425 1586 2011 357 1216 1573 68 370 438 0,84 0,77 
8 Mahler+Gershwin 95 3570 3665 75 2513 2588 20 1057 1077 0,79 0,70 
9 Vivaldi 175 1168 1343 196 1168 1031 -21 0 -21 1,12 1,00 

10 Ravel 72 0 72 25 0 25 47 0 47 0,35 n.v.t. 

 Werkgebieden  172 85 257 132 85 217 40 0 40 0,77 1,00 

11 noordelijke w van A’veenseweg (ING) 30 onb 30 28 onb 28 2 onb 2 0,93 nvt 

12 centrum w van A’veenseweg (MeerParc) 84 onb 84 57 onb 57 27 onb 27 0,68 nvt 
13 zuidelijke w van A’veenseweg (B&C) 58 85 143 47 85 132 11 0 11 0,81 1,00 

 Woonwijken + Bosbaan 7962 260 8222 4718 130 4848 3244 130 7962 0,59 0,50 
14 Prinses Irenebuurt 1333 0 1333 653 0 653 680 0 680 0,49 nvt 
15 omgeving Flow 722 0 722 326 0 326 396 0 396 0,45 nvt 
16 woonwijk ten zw van Kenniskwartier 119 0 119 49 0 49 70 0 70 0,41 nvt 
17 woonwijk ten zo van Kenniskwartier 368 0 368 226 0 226 142 0 142 0,61 nvt 
18 woonwijk ten zuiden van Gershwin 907 0 907 708 0 708 199 0 199 0,78 nvt 
19 omgeving Gelderlandplein 1269 0 1269 770 0 770 499 0 499 0,61 nvt 
20 woonwijk ten zuiden van AFC 345 0 345 145 0 145 200 0 200 0,42 nvt 
21 De Klencke 280 260 540 244 130 374 36 130 166 0,87 0,50 
22 Buitenveldert-Oost 1969 0 1969 1019 0 1019 950 0 950 0,52 nvt 
24 Bosbaan 650 0 650 578 0 578 72 0 72 0,88 nvt 

 Totaal 9671 13423 23094 5742 10968 16710 3950 1264 9802 0,59 0,84 
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4.1.1  Conclusies huidige parkeersituatie  

In het gehele onderzoeksgebied zijn bijna 20.000 parkeerplaatsen aanwezig, waarvan 
ruim 9.600 op straat en ruim 10.100 in garages. Het gebruik ligt in de middag (rond 15 
uur) net boven de 14.000 bezette parkeerplaatsen op 70%. De verschillen in behoefte en 
restcapaciteit per deelgebied zijn aanzienlijk. Wanneer rekening wordt gehouden met de 
maximale parkeerdruk van 90% is de vraag voor het totale gebied circa 15.400 
parkeerplaatsen. De verschillen in behoefte en restcapaciteit per deelgebied zijn 
aanzienlijk. 
 
In het gebied als geheel is dus geen sprake van een tekort aan parkeercapaciteit. Op 
deellocaties doen zich echter wel knelpunten voor. Gebieden waar op straat of in garages 
sprake is van een gemiddelde parkeerdruk (boven 70%) zijn geel gearceerd in de tabel. 
Gebieden tussen de 70 en 85% zijn oranje en waar de parkeerdruk de 90% overstijgt zijn 
de cellen rood gekleurd. 
In de paragrafen 4.2 tot en met 4.7 wordt nader op de deelgebieden en de knelpunten 
ingegaan.  
 
Analyse parkeren bezoekers op Zuidas 
Een van de onderzoeksvragen is: 
- Wat betekent het als alle bezoekers van de Zuidas ook uitsluitend in deelgebieden 

van de Zuidas zouden parkeren? 
Om hier antwoord op te geven is een analyse gemaakt met de beschikbare gegevens 
over het aantal verkochte parkeerkaarten langer dan 4 uur in het Zuidas (zie figuur 2.3). 
Om te bepalen wat het effect is wanneer alle bezoekers van de Zuidas uitsluitend in de 
Zuidas parkeren is aangenomen dat de verkochte kaarten langer dan 4 uur in de 
gebieden direct grenzend aan de Zuidas ook een relatie hebben met de Zuidas. Deze 
verkochte dagkaarten zijn vervolgens opgeteld bij de intensiteit van het aangrenzende 
Zuidasgebied. Voor het kaartbeeld is de capaciteit van het straat- en garageparkeren bij 
elkaar opgeteld, ongeacht de eigendomssituatie en openbaarheid van de garages. De 
vrijgekomen capaciteit is voor de omliggende gebieden van de Zuidas in beeld gebracht. 
Deze uitgangspunten leveren het volgende kaartbeeld op van de I/C-verhouding en de 
restcapaciteit per gebied: 
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Figuur 4.3: Overzicht I/C-verhouding en restcapacit eit als alle verkochte dagkaarten 
>4 uur binnen de Zuidasgebieden parkeren 
 
Uit dit kaartbeeld komt naar voren dat: 
- Naast Vivaldi ook de parkeerdruk in het Kenniskwartier boven de 90% uitkomt. Hierbij 

zijn de geparkeerde auto’s op het parkeerterrein bij de Bosbaan nog buiten 
beschouwing gelaten. Voor deze parkeerders is met dit uitgangspunt geen ruimte 
binnen de Zuidas 

- De parkeerdruk in de gebieden Fred Roeske, Strawinsky en Mahler/Gershwin een 
I/C-verhouding van meer dan 85% hebben. 

- De restcapaciteit in de gehele Zuidas nog minder dan 10% van de in totaal 11.000 
parkeerplaatsen betreft (exclusief parkeerplaatsen RAI). 
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4.2  Deelgebied 1: Fred Roeskestraat 

In de Fred Roeskestraat zijn geen openbare parkeergarages aanwezig. Parkeren gebeurt 
dus alleen op straat op openbaar toegankelijke plekken en op de eigen terreinen van aan 
de Fred Roeskestraat gevestigde bedrijven en andere instellingen. 
In het gebied bevinden zich de kantoorcomplexen Forum en Olympic Plaza, beide met 
eigen afgeschermde parkeergelegenheid. Ook bevinden zich enkele speciale 
onderwijsvoorzieningen (Rietveld Academie, British School, Geert Grooteschool) in het 
gebied, evenals een uitvaartcentrum en de begraafplaats Buitenveldert. 
 
4.2.1  Straatparkeren Fred Roeskestraat 

In de Fred Roeskestraat zijn in de huidige situatie 221 parkeerplaatsen op straat 
aanwezig. Daarvan zijn 50 parkeerplaatsen gereserveerd voor het uitvaartcentrum en 25 
voor de begraafplaats. 
In de parkeerdrukmeting uit 2012 is een bezetting van 94 auto’s gemeten. De parkeerdruk 
is dus erg laag, ruim onder de 50%. Tijdens een locatiebezoek door DIVV op 
donderdagmiddag 2 mei 2013 is vastgesteld dat er inderdaad sprake is van veel vrije 
parkeercapaciteit in de Fred Roeskestraat.  
 

 
Figuur 4.5: Parkeersituatie in de Fred Roeskestraat, donderdagmiddag 2 mei 2013 
 
Een mogelijke verklaring voor deze lage parkeerdruk is het parkeertarief: € 3,00 per uur 
moet er op maandag t/m zaterdag betaald worden tussen 09.00-21.00 uur. Een dagkaart 
met een geldigheidsduur tot 19.00 uur kost € 18,00. Hierdoor is langere tijd parkeren op 
deze locatie niet aantrekkelijk. Uit analyse van de parkeerrechtentransacties is gebleken 
dat er op een gemiddelde werkdag 4 van deze dagkaarten in dit gebied worden verkocht. 
Daarnaast is de lage bezetting noodzakelijk om de piekbelasting van bezoekers aan het 
uitvaartcentrum op te kunnen vangen.  
 
Er zijn geen bewonersvergunningen afgegeven in dit deelgebied, wel 86 
bedrijfsvergunningen en 17 overige vergunningen. Ervan uitgaande dat een groot deel 
van deze vergunninghouders tijdens de parkeerdrukmeting op straat geparkeerd stond en 
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zodoende geteld is, kan geconcludeerd worden dat er weinig parkeerplaatsen door 
kortparkerende auto’s bezet worden. 
 
Een speciale rol spelen het uitvaartcentrum en de begraafplaats. Incidenteel vindt er een 
uitvaart of begrafenis plaats die zeer veel autoverkeer met zich meebrengt, wat dan ook 
gebruikmaakt van de algemeen toegankelijke en gereserveerde straatparkeerplaatsen. 
Het is echter niet bekend hoe hoog deze piekbelasting is en hoe vaak dit voorkomt. 
Afspraak is dat in de nieuwe situatie openbare parkeerplaatsen worden gereserveerd voor 
het uitvaartcentrum (50 ppl) en de begraafplaats (25 ppl). 
 
4.2.2  Niet-openbaar parkeren Fred Roeskestraat 

Volgens de vigerende parkeerverordening is het niet mogelijk om een vergunning te 
krijgen als op eigen terrein geparkeerd kan worden. Toch zijn er in het gebied 
verschillende vergunningen afgegeven aan bedrijven die parkeren op eigen terrein. 
 
De kantoorcomplexen Forum en Olympic Plaza beschikken beide over een eigen privé-
parkeergelegenheid. De hoofdhuurders zijn Loyens&Loeff (Forum) en ATC (Olympic 
Plaza). Met deze twee bedrijven is contact geweest om meer informatie over het gebruik 
van deze parkeervoorzieningen te krijgen. Forum bestaat uit 15.700 m2 BVO, dus bij een 
norm van 1 parkeerplaats per 125 m2 BVO (B-locatie) mogen er 126 parkeerplaatsen zijn. 
Het werkelijke aantal komt hier goed mee overeen. 
 
Loyens&Loeff heeft aangegeven dat de parkeervoorziening bij het gebouw Forum waar zij 
gebruik van maken uit 120 parkeerplaatsen bestaat. Deze worden vooral door eigen 
werknemers gebruikt. Volgens Loyens&Loeff zijn deze plekken op werkdagen overdag 
altijd helemaal vol. Naast de 120 plekken op eigen terrein huurt Loyens&Loeff nog 103 
parkeerplaatsen extern bij (bij Tripolis (35), Rietveld (30), Content (25) en bij Olympic 
Plaza (13) . Tevens beschikken zij over 4 vergunningen voor openbaar straatparkeren en 
zij kopen 10 maandkaarten voor het straatparkeren.  
 
Rietveld heeft een afgesloten parkeerterrein van 33 parkeerplaatsen. Daarvan verhuren 
zij 30 ppl aan L&L. Ook heeft Rietveld nog 28 vergunningen voor straatparkeren.  
De Geert Grooteschool heeft 9 vergunningen en geen ppl op eigen terrein. 
De tweede Openlucht School heeft 4 ppl op eigen terrein en 4 vergunningen. 
 
Ook het Olympic Plaza heeft aangegeven dat hun eigen parkeergelegenheid overdag op 
werkdagen altijd helemaal vol staat. Naast deze 82 plekken in de garage (dit is precies 
het normtotaal) beschikt Olympic Plaza nog over 32 afgesloten ppl op maaiveld  en 21 
vergunningen voor straatparkeren. Er worden niet meer parkeerplaatsen bijgehuurd. Het 
huidige aantal parkeerplaatsen is hoger dan de norm en is een erfenis uit het verleden.  
 
Voor het uitvaartcentrum zijn 50 gereserveerde parkeerplaatsen in de openbare ruimte 
aanwezig. De begraafplaats beschikt over een gemarkeerd gedeelte van ca. 36 
parkeerplaatsen. Dit terrein is niet afgeschermd met een slagboom, er staat wel een bord 
‘Eigen terrein begraafplaats’. Er zijn geen gegevens over de gemiddelde bezettingsgraad 
van dit terrein bekend. Ook is niet bekend hoe vaak het voorkomt dat deze capaciteit niet 
toereikend is en bezoekers uit moeten wijken naar de algemene straatparkeerplaatsen. 
 
In de toekomst is het stadsdeel voornemens om de vergunningen voor bedrijven waarvan 
het eigen parkeerareaal voldoet aan de parkeernormen in te trekken.  
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4.2.3  Rechtbank 

In het gebied Rechtbank is slechts zeer beperkt algemeen straatparkeren mogelijk: ca. 34 
plekken. In dit onderzoek zijn deze straatsecties samen met de deelgebieden Strawinsky 
en Beethoven geanalyseerd. Op dat aggregatieniveau is de parkeerdruk op straat 
vergelijkbaar laag als in de Fred Roeskestraat. 
 
De meeste parkeercapaciteit bevindt zich in de eigen parkeergarage van de rechtbank. 
De rechtbank heeft een garage met 350 plaatsen en parkeerterrein met 100 plaatsen. Het 
Atrium exploiteert het parkeerterrein van de rechtbank, aangezien de rechtbank dit niet tot 
haar core business rekent. Deze 450 parkeerplaatsen worden alleen voor 
rechtbankpersoneel gebruikt. Volgens de rechtbank staan deze plekken ‘s middags op 
werkdagen altijd helemaal vol, ondanks het beleid van de rechtbank die personeelsleden 
financieel stimuleert om met het OV te komen: er is een ruime vergoedingsregeling voor 
OV-reiskosten, voor parkeren wordt echter een eigen bijdrage gevraagd. Bezoekers van 
de rechtbank worden verwezen naar de Atriumgarage, aan de overzijde van de weg in het 
gebied Strawinsky. 
Op basis van de bijna 54.000 m2 BVO kantoor van de rechtbank bestaat er volgens de 
norm van 1 parkeerplaats per 125 m2 BVO (B-locatie) recht op 215 parkeerplaatsen. De 
capaciteit in de parkeergarage is groter. Deze garage wordt exclusief voor eigen 
personeel gebruikt. Hierdoor zijn er meer parkeerplaatsen nodig om ook de bezoekers te 
kunnen faciliteren.  
 
Ook bevinden zich nog in totaal 76 parkeerplaatsen op maaiveld op de eigen terreinen 
van Spirit en AnnaTommie. Van deze parkeerplaatsen zijn verder geen gegevens over het 
gebruik bekend. Ook de omvang van deze gebouwen is niet bekend, zodat niet bekend is 
of aan de parkeernormen voldaan wordt.  
 
4.2.4  Conclusie Fred Roeskestraat & Rechtbank 

Over het deelgebied als geheel bezien is er in dit gebied voldoende parkeercapaciteit 
aanwezig op een gemiddelde werkdag. Wel is er op lokaal niveau sprake van verschillen 
in vraag en aanbod van parkeerruimte, waardoor knelpunten ontstaan waarvoor 
oplossingen gezocht en gevonden zijn door de gebruikers. Deze leiden er echter toe dat 
de beschikbare parkeercapaciteit in het gebied niet overal efficiënt wordt gebruikt. 
De parkeerbehoefte van Loyens&Loeff en de Rechtbank is groter dan de capaciteit die tot 
hun beschikking staat en de vigerende parkeernorm. Zij lossen dit zelf op: Loyens&Loeff 
doet dit door elders parkeerruimte te huren en de rechtbank verwijst bezoekers naar de 
Atrium-garage in het deelgebied Strawinsky. 
Een groot deel van de straatparkeerplaatsen in de Fred Roeskestraat staat overdag vaak 
leeg. Het vergunningen uitgiftebeleid van de gemeente staat echter niet toe dat deze op 
vergunningsbasis aan bedrijven ter beschikking worden gesteld. De parkeertarieven zijn 
te hoog voor een inzet van deze parkeerplaatsen op basis van betaald kortparkeren: er 
zijn goedkopere alternatieven om op acceptabele loopafstand te kunnen parkeren.  
 

4.3  Deelgebied 2: Strawinsky 

In het deelgebied Strawinksy vindt het parkeren vooral plaats in de twee grote 
parkeergarages in het gebied: WTC en Atrium. Er zijn nog enkele kleinere 
parkeergarages (allemaal niet-openbaar) met in totaal 317 plekken. 
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Straatparkeren in Strawinsky zelf is mogelijk langs de Prinses Irenestraat en op enkele 
kleine plekken in het gebied. Het gaat om ca. 95 plekken (bron: ‘Parkeerdrukmeting 
Stadsdeel Zuid 2012’). 
 
In Strawinsky bevinden zich naast de kantoorcomplexen WTC en Atrium nog enkele 
kleinere kantoren aan de noordkant van het gebied. Ten noorden van Strawinsky ligt de 
woonwijk Prinses Irenebuurt.  
 
4.3.1  Straatparkeren Strawinsky en Prinses Irenebu urt 

Binnen het deelgebied Strawinsky is de parkeerdruk op straat overdag niet hoog: ca. 60% 
(58 van de 95 plekken bezet). Het kantoorpand op de hoek van de Prinses 
Irenestraat/Beethovenstraat staat al geruime tijd leeg. Het regime is gelijk aan dat in de 
Fred Roeskestraat: parkeertarief € 3,00 per uur op maandag t/m zaterdag tussen 09.00-
21.00 uur, dagkaart met een geldigheidsduur tot 19.00 uur kost € 18,00. Met een 
gemiddeld aantal verkochte dagkaarten van 6 op een werkdag in dit gebied blijkt dat er 
van deze mogelijkheid niet al te veel gebruik wordt gemaakt. Per dag worden er bijna 200 
bezoekerskaarten met een parkeerduur van tussen de 4 en 8 uren verkocht (zie figuur 
2.2.). Bewonersvergunningen zijn voor dit gebied niet afgegeven, wel 31 
bedrijfsvergunningen en 8 overige vergunningen. 
 
In de Prinses Irenebuurt geldt een afwijkend regime. Hier is sprake van 
belanghebbendenparkeren. Parkeren is hier voorbehouden aan vergunninghouders. 
Zonder vergunning mag er niet geparkeerd worden in de wijk. Aan 500 huishoudens zijn 
per huishouden 1 bewonersvergunning en 3 bezoekersvergunningen afgegeven. 
Als gevolg hiervan is de parkeerdruk in de wijk laag. In de ‘Parkeerdrukmeting Stadsdeel 
Zuid 2012’ is een middagbezetting van ca. 50% geteld (653 van de 1333 parkeerplaatsen 
bezet). De vrije parkeerplaatsen kunnen vanwege het parkeerregime van 
belanghebbendenparkeren niet door anderen worden gebruikt. Momenteel worden geen 
nieuwe vergunningen afgegeven en blijven de oude vergunningen geldig. Deze situatie 
wordt steeds breder bekend, waardoor meer bezoekers van de zuidas in dit gebied gaan 
parkeren. Stadsdeel Zuid start dan ook binnenkort met een experiment om het 
belanghebbendenparkeren in dit gebied opnieuw te reguleren met nieuwe vergunningen, 
inclusief handhaving. 
 
4.3.2  Garageparkeren Strawinsky 

In de kelder van het WTC-complex bevindt zich een grote parkeergarage, bestaande uit 
meerdere compartimenten. De totale capaciteit van de gehele garage is 1198 
parkeerplaatsen. De garage dateert uit 1985 en is krap gedimensioneerd. Het WTC 
bedient het hogere segment van de kantorenmarkt, dit brengt met zich mee dat het 
formaat (lengte en breedte) van de auto’s die in de garage parkeren groter is dan het 
gemiddelde wagenpark. Samen met de krappe dimensionering van de garage zorgt dit 
ervoor dat op veel plekken in de garage minder auto’s kunnen parkeren dan de capaciteit 
aangeeft: het komt vaak voor dat geparkeerde auto’s benutting van het naastgelegen 
parkeervak onmogelijk maken. Het capaciteitsverlies hierdoor wordt door het WTC 
geschat op 20-25%. 
 
 
De garage is onderverdeeld in vier compartimenten: 
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4 Een vrij toegankelijk (kortparkeren tegen betaling) bezoekersgedeelte van 294 
plekken. Uit door het WTC verstrekte informatie over het gebruik van de 
parkeergarage blijkt dat de gemiddelde piek op een werkdag in dit compartiment uit 
ca. 100 geparkeerde auto’s bestaat (periode: april 2013). Op drukke dagen komt de 
piek niet boven de 200 tegelijkertijd geparkeerde auto’s uit: een maximale bezetting 
van ca. 60%. 

5 Een niet-openbaar compartiment van 640 plekken voor abonnementhouders. De 
parkeerplaatsen in dit gedeelte zijn niet gereserveerd.  

6 Twee afgescheiden compartimenten van gezamenlijk 260 plekken. Deze zijn exclusief 
toegankelijk voor abonnementshouders van de twee betreffende huurders.  

 
Het WTC huurt elders (op 2 locaties) parkeerplaatsen bij. Indien dit niet het geval zou zijn, 
zou WTC een doorlopend tekort hebben in de garage onder het complex. 
 
Het tarief voor kortparkeren in de WTC-garage is overdag (tussen 08.00-18.00 uur) € 4,40 
per uur, daarbuiten € 3,20. Dit is duurder dan op straat. 
In de abonnementhouderscompartimenten bedraagt het gemiddeld aantal bezette 
parkeerplaatsen op een gemiddelde werkdag (april 2013) 537. Dit betekent een maximale 
parkeerdruk van 84%.  
Wanneer een capaciteitsreductie door krappe parkeerplaatsen wordt aangehouden van 
20% voor het abonnementhouderscompartiment en het openbare deel van de garage 
volgt hieruit een gemiddelde bezettingsgraad van tegen de 100%. 
Omdat het WTC een parkeerplek wil kunnen garanderen aan hun abonnementhouders is 
ook een bepaalde restcapaciteit vereist. Het WTC heeft aangegeven dat de verhouding in 
de huidige situatie precies op de grens zit om nooit ‘nee, garage is vol’ te hoeven 
verkopen. 
 
De krappe dimensionering van de WTC-garage zorgt ervoor dat bestelbusjes niet in de 
garage kunnen parkeren: deze voertuigen zijn te hoog. Deze voertuigen moeten dus in de 
omgeving op straat een parkeerplaats zoeken. 
Het WTC-gebouw omvat een kleine 147.000 m2 BVO. Op basis van de norm van 1 
parkeerplaats per 250 m2 BVO voor kantoren (A-locatie) heeft het WTC recht op 588 
parkeerplaatsen. Een deel van het gebouw is gebouwd toen er nog geen locatiebeleid 
gold op deze locatie, en dientengevolge toegerust met een veel ruimere verhouding aan 
parkeerplaatsen. Als compromis is bij de herontwikkeling van het gebouw in 2002 
afgesproken de norm voor een B-locatie (1 parkeerplaats per 125 m2 BVO kantoor) toe te 
passen voor het totale complex gezamenlijk (oude gedeelte + nieuwbouw). Op basis 
hiervan zijn 1176 parkeerplaatsen toegestaan. De capaciteit van de garage is hiermee in 
overeenstemming. 
 
Het Atrium beschikt ook over een parkeergarage. De capaciteit hiervan bedraagt 812 
plekken. Over de toegankelijkheid en het gebruik van de garage is geen informatie 
bekend. De rechtbank heeft aangegeven bezoekers naar deze garage door te verwijzen. 
Naast de garage beschikt het complex ook nog over 132 parkeerplaatsen op het eigen 
terrein13. Deze plekken zijn afgeschermd met een slagboom en niet openbaar 
toegankelijk. 
Het Atrium is 67.000 m2 BVO groot. Als A-locatie zijn 268 parkeerplaatsen toegestaan, het 
Atrium beschikt echter over ruim 3,5 keer zoveel. Er is daarom van uitgegaan dat het 
Atrium toe kan met deze overmaat aan parkeerplaatsen en geen extra parkeercapaciteit 

                                                      
13

 Volgens opgave van de dienst Zuidas. 
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nodig heeft. Tevens is verondersteld dat de aanwezige parkeercapaciteit momenteel 
volledig benut wordt en er geen restcapaciteit aanwezig is (worst-case). 
 
4.3.3  Conclusie Strawinsky en Prinses Irenebuurt 

De parkeercapaciteit in het gebied is veel groter dan de norm aangeeft. Dit heeft 
historische redenen. Mede daarom is er in de huidige situatie geen tekort aan 
parkeerplaatsen in dit gebied. Op straat is meestal voldoende vrije parkeercapaciteit 
aanwezig, waarbij moet worden opgemerkt dat een groot kantoorgebouw op de hoek 
Prinses Irenestraat/Beethovenstraat al geruime tijd leeg staat. 
 
In de Prinses Irenebuurt is sprake van een lage parkeerdruk als gevolg van het geldende 
regime van belanghebbenden parkeren. 
 

4.4  Deelgebied 3: Kop Zuidas 

De Kop Zuidas is het gebied ten oosten van de Europaboulevard, direct ten noorden van 
de A10. Het stadsdeelkantoor van Stadsdeel Zuid is hier gevestigd, evenals een ROC, 
commerciële voorzieningen waaronder een supermarkt (Dirk v/d Broek) en enkele 
woningen. 
In dit onderzoek vallen de RAI en Beethoven ook onder deelgebied 3. 
 
4.4.1  Straatparkeren Beethoven 

In Beethoven zijn op dit moment nog geen parkeergarages aanwezig. In het gebied wordt 
momenteel druk gebouwd. De huidige situatie is hierdoor van tijdelijke aard. 
In de ‘Parkeerdrukmeting Stadsdeel Zuid 2012’ is een zeer lage middagbezetting op de 
straatparkeerplaatsen van ca. 30% waargenomen (42 van de 142 parkeerplaatsen bezet). 
Volgens de opgave van Dienst Zuidas zijn er echter ook nauwelijks functies van betekenis 
aanwezig in dit gebied. Het Sint-Nicolaaslyceum is er gevestigd met een nieuw gebouw, 
en verder nog de kleine voorzieningen Kapel en Convict. Naast de straatparkeerplaatsen 
beschikt het Sint-Nicolaaslyceum nog over 42 parkeerplaatsen op eigen terrein. 
Het regime voor het straatparkeren is gelijk aan dat in de Fred Roeskestraat en in 
Strawinsky: parkeertarief € 3,00 per uur op maandag t/m zaterdag tussen 09.00-21.00 
uur, dagkaart met een geldigheidsduur tot 19.00 uur kost € 18,00. Vanwege de 
bouwwerkzaamheden in het gebied is de restcapaciteit in het overzicht op 0 gezet. 
 
4.4.2  RAI 

De parkeercapaciteit van de RAI is apart in het onderzoek in beeld gebracht en niet 
opgenomen in de analyse per deelgebied. Kenmerkend voor de RAI is een grote fluctuatie 
in de vraag naar parkeerruimte. Deze is afhankelijk van de evenementen welke in de RAI 
plaatsvinden. De RAI gaat daarom flexibel om met het parkeervraagstuk en maakt naast 
de eigen parkeerruimte ook gebruik van parkeercapaciteit elders, zowel binnen als buiten 
de Zuidas. 
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De RAI beschikt over 2950 parkeerplaatsen op eigen terrein. Deze zijn als volgt verdeeld: 
 
Nummer  Capaciteit  Functie 
P1 660 garage 
P2 940 garage 
P3 625 garage 
P4 200 buitenterrein, ook in gebruik voor vrachtverkeer opbouw en demontage 
P5 150 buitenterrein, ook in gebruik voor vrachtverkeer opbouw en demontage 
P6  voor laden en lossen 
P7 260 garage 
P8 350 buitenterrein, ook in gebruik voor vrachtverkeer opbouw en demontage 
P9 250 buitenterrein, ook in gebruik voor vrachtverkeer opbouw en demontage 
P10 150 buitenterrein, ook in gebruik voor vrachtverkeer opbouw en demontage 
Totaal 3585  in de praktijk is de maximale capaciteit 2950 
Tabel 4.1: Overzicht parkeerterreinen RAI 
 
Vanwege stapeling van evenementen verschilt de beschikbare parkeercapaciteit van dag 
tot dag. De opbouw van een evenement vindt dan al plaats als een ander evenement nog 
aan de gang is. Het laden en lossen en de opbouw zelf gaat ten koste van de beschikbare 
parkeercapaciteit. Indien er gedurende een evenement sprake is van leegstaande hallen 
wordt er ook in deze hallen geparkeerd. Dit komt ca. 10 tot 15 keer per jaar voor. 
 
Het is onbekend hoeveel parkeercapaciteit in de openbare ruimte van de Zuidas en 
omgeving wordt gebruikt door bezoekers aan de RAI. Om te voorkomen dat mensen in de 
wijk gaan parkeren zet de RAI stewards in. 
 
Voor ca. 85% van de (kleinere) evenementen kan de RAI op eigen terrein in haar 
parkeerbehoefte voorzien. Bij ca. 10% van de evenementen (categorie middelgroot) is de 
eigen parkeercapaciteit niet toereikend. De RAI heeft een afspraak met de gemeente dat 
zij in dat geval gebruik kan maken van de parkeerterreinen P15 en P16 in de Zuidas, aan 
weerszijden van de Beethovenstraat ter hoogte van de Gustav Mahlerlaan. P15 ligt in 
Ravel en P16 in Gershwin. Deze terreinen staan op dagen dat deze niet door de RAI in 
gebruik zijn als normale betaald-parkeerplaatsen vrij ter beschikking. De capaciteit van 
P15+P16 bedraagt ruim 800 parkeerplaatsen. Het komt ca. 20 tot 30 keer per jaar voor 
dat de RAI van deze terreinen gebruikmaakt. Als de RAI externe parkeerplaatsen inzet 
geldt voor het eigen personeel dat men niet bij de RAI kan parkeren: men moet dan met 
het OV komen. Voor de 5% grootste evenementen is ook de aanvullende capaciteit van 
P15+P16 niet voldoende. Op deze momenten huurt de RAI parkeercapaciteit bij derden: 
de parkeergarage van de Amsterdam ArenA en/of Q-Park-parkeergarages in de Zuidas. 
Bij de inzet van externe parkeergelegenheid (ook P15+P16) verzorgt de RAI zelf een 
pendeldienst tussen de parkeergelegenheid en de RAI. Ook wordt samen met DIVV en 
indien nodig Rijkswaterstaat het verkeer middels DRIPs naar de juiste 
parkeergelegenheid gestuurd. 
 
Parkeren in de RAI-parkeergarage kost € 16,00 per dag. Dit is ongeacht of er wel of geen 
evenement plaatsvindt. Als externe terreinen worden ingezet wordt dit tarief eveneens 
door de RAI in rekening gebracht aan de parkeerders. Op dagen dat er geen 
evenementen plaatsvinden is er veel vrije restcapaciteit in de parkeergarage. Omdat deze 
capaciteit niet structureel ter beschikking staat is er weinig animo om deze af te nemen. 
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Wel loopt een onderzoek naar de mogelijkheid om als bewoner van de Pijp te parkeren bij 
de RAI op momenten dat er restcapaciteit is. 
 
4.4.3  Kop Zuidas 

In de Kop Zuidas geldt een iets lager parkeertarief op straat dan in de hiervoor 
behandelde gebieden: parkeertarief € 2,40 per uur op maandag t/m zaterdag tussen 
09.00-21.00 uur, dagkaart met een geldigheidsduur tot 19.00 uur kost € 14,40. Van de 
mogelijkheid om een dagkaart aan te schaffen wordt echter vrijwel geen gebruik gemaakt 
in dit gebied. Er worden circa 100 bezoekerskaarten per dag verkocht met een 
parkeerduur van tussen de 4 en 8 uren. 
 
Er zijn twee parkeergarages in Kop Zuidas aanwezig: de Flow-garage onder het ROC en 
de Luminuz-garage bij het stadskantoor. 
De Flow-garage heeft een capaciteit van 167 parkeerplaatsen. Het ROC huurt overdag 40 
plekken, waardoor er 127 resteren voor bezoekers. De garage is echter nooit vol: de 
gemiddelde bezetting op werkdagen in de middag ligt rond de 60%. 
Parkeren in de Flow-garage kost € 3,00 per uur, maar om parkeerders te verleiden voor 
de garage te kiezen i.p.v. op straat te parkeren kost het eerste uur slechts € 2,00. 
De Luminuz-garage is een gecombineerde bewoners/werknemers/bezoekers-garage. De 
totale capaciteit bedraagt 117 plekken, waarvan 52 voor werknemers, 10 voor bezoekers 
en 55 voor bewoners. De bewonersplekken zijn exclusief, de overige parkeerplaatsen 
worden goed gebruikt met een bezetting boven de 90% op werkdagen overdag. 
 
In het gebied zijn op straat 722 parkeerplaatsen aanwezig. In de ‘Parkeerdrukmeting 
Stadsdeel Zuid 2012’ zijn ’s middags 326 auto’s op deze parkeerplaatsen geteld: een 
gemiddelde bezetting van nog geen 50%. 
Er zijn wel signalen over parkeeroverlast in het weekend: op zondag is het parkeren op 
straat gratis. Bezoekers aan de Dirk v/d Broek supermarkt zorgen dan samen met een 
hoog aanwezigheidspercentage van bewoners voor een hoge parkeerdruk. Er zijn echter 
geen kwantitatieve gegevens over bekend. 
 
4.4.4  Conclusie Beethoven, RAI en Kop Zuidas 

In deelgebied Beethoven wordt veel gebouwd. In de bouwperiode is een tijdelijk 
parkeeroplossing geboden en is er geen parkeerprobleem in het gebied. 
 
Op dagen zonder evenement in de RAI is de aanwezige parkeercapaciteit ruim 
voldoende. Bij (grote) evenementen heeft de RAI extra parkeercapaciteit nodig, dit vindt 
de RAI buiten het deelgebied zelf. Ook in de rest van het deelgebied is de capaciteit 
voldoende om de vraag naar parkeerplaatsen in de middag op te vangen. 
 
Op de kop Zuidas is in de middag geen hoge parkeerdruk. Wel zijn er klachten over een 
hoge parkeerdruk in het weekend door bezoekers van de commerciële voorzieningen in 
het Flow-gebouw. 
 

4.5  Deelgebied 4: Kenniskwartier 

Het Kenniskwartier bestaat uit de Vrije Universiteit (VU), het VU Medisch Centrum (VUmc) 
en enkele daaraan gelieerde functies (waaronder het Academisch Centrum 
Tandheelkunde Amsterdam ACTA). Daarnaast liggen er diverse kavels waar in de 
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toekomst ontwikkelingen plaats zullen gaan vinden of waar nu al gebouwd wordt 
(Deloitte). 
Aan de westzijde van de Amstelveenseweg bevinden zich enkele kantoren, een 
wooncomplex en bedrijven en het restaurant De Veranda. Bij het Amsterdamse Bos 
bevindt zich een parkeerterrein van circa 650 plaatsen en direct ten zuiden van de A.J. 
Ernststraat liggen er twee woonbuurten tussen de Amstelveenseweg en de 
Buitenveldertselaan.  
 
In het uitvoeringsbesluit Kenniskwartier (2011) is een parkeerparagraaf opgenomen. 
Daarin is bepaald dat er in de eindsituatie in totaal 8.366 parkeerplaatsen komen in het 
gebied. In principe geldt voor alle plaatsen dat ze ondergronds zijn. In de eindsituatie zijn 
2174 plaatsen vergund aan het VU- MC (dit is inclusief de bestaande plaatsen van VU- 
MC). Dit is een uitbreiding van 550 plaatsen van de huidige vergunde situatie. VU mag er 
3.000 maken. Een overzicht van het parkeerplaatsen in het uitvoeringsbesluit is 
opgenomen in bijlage 4 . 
 
In de huidige situatie zijn er 1450 parkeerplaatsen voor de VU/VUmc. Er is voor de VU en 
het VUmc maatwerk toegepast, waardoor nu minder parkeerplaatsen zijn ontwikkeld dan 
volgens de rekenkundige norm is toegestaan. In de toekomstige ontwikkelingen is de 
realisatie van deze parkeerplaatsen voorzien zij het dat er mogelijk een 
faseringsvraagstuk kan zijn 
 
4.5.1  Straatparkeren Kenniskwartier 

Het parkeerregime op straat in dit gedeelte van de Zuidas is hetzelfde als in heel 
Buitenveldert: € 1,40 per uur op maandag t/m vrijdag van 9.00-19.00 uur. Een dagkaart 
kost € 8,40. Deze tarieven liggen aanmerkelijk lager dan ten noorden van de A10 en in 
deelgebied 5, met Mahler en Gershwin. Ook zijn deze tarieven lager dan de tarieven in de 
parkeergarages in het deelgebied zelf en daarbuiten. 
Het parkeerterrein bij het Amsterdamse Bos is gratis. 
 
Naast het parkeerterrein bij het Amsterdamse Bos bevindt zich aan de Gustav Mahlerlaan 
een (betaald) parkeerterrein van 232 plekken. Deze maken deel uit van de totale 
capaciteit van 413 plekken op straat, zoals in figuur 4.1 zijn aangegeven. 
 
Op dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 juni 2013 is door DIVV een schouw 
uitgevoerd in het deelgebied waarbij het aantal geparkeerde auto’s in de middag is geteld. 
In figuur 4.2 is de parkeerdruk met een kleur aangegeven en is de restcapaciteit per 
deelgebied getoond. Voor een aantal deelgebieden is een extra opdeling gemaakt om 
analyses op een hoger detailniveau te kunnen uitvoeren. 
 
Uit deze kaartbeelden blijkt dat de parkeerdruk op straat in het gebied ten westen van de 
Amstelveenseweg (tussen het Pramenpad en het Skûtsjespad) hoger dan 90% is. Met 30 
plekken is de capaciteit in dit gebied beperkt, 1 auto meer of minder heeft dan veel 
invloed op de parkeerdruk. Er is geen informatie beschikbaar over de bezetting van de 
particuliere parkeergarages in deze zone. 
Andere gebieden met een hoge parkeerdruk zijn het parkeerterrein bij het Amsterdamse 
Bos en het gebied waar de VU, het VUmc en het parkeerterrein aan de Gustav 
Mahlerlaan liggen. 
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Figuur 4.6: Hoge parkeerdruk bij het Amsterdamse Bos (bron: DIVV, 28 mei 2013) 
 
De parkeerdruk op het terrein aan de Gustav Mahlerlaan is erg hoog. Als ingezoomd 
wordt op de data uit de schouw blijken gemiddeld 231 auto’s op dit terrein van 232 
parkeerplaatsen geteld te zijn. Er is ook vastgesteld dat er op het terrein foutgeparkeerd 
wordt (buiten de vakken). De populariteit van het terrein is te verklaren uit de gunstige 
ligging: op loopafstand van diverse functies in de Zuidas (Mahler/Gershwin en VU en 
VUmc), gecombineerd met het gunstige tarief ten opzichte van andere 
parkeergelegenheid in de nabije omgeving. 
In de rest van de zone zijn gemiddeld 126 auto’s geteld, verdeeld over 181 
parkeerplaatsen. De parkeerdruk bedraagt daar dus gemiddeld 70%. Langs de Van der 
Boechorststraat is de parkeerdruk hoger, maar deze blijft onder de 90%. 
 
Uit de database van transacties van de parkeerautomaten is afgeleid dat er op een 
gemiddelde werkdag in deze zone 114 dagkaarten en 179 parkeerkaarten voor een 
parkeerduur tussen de 4 en 8 uren verkocht worden. Een aanzienlijk deel van de 
parkeerplaatsen is dus langere tijd achtereen in gebruik door hetzelfde voertuig. 
Er zijn 34 bedrijfsvergunningen, 5 bewonersvergunningen en 6 overige vergunningen 
afgegeven in deze zone. De meeste parkeerders zijn dus betalende (kort-)parkeerders 
(inclusief dagkaartkopers). 
 
Een herinrichting van de Mahlerlaan is niet gepland voor 2020. Tot die tijd zullen de 
parkeerplaatsen op dit deel van de Mahlerlaan gefaseerd verdwijnen. Dan komen deze 
parkeerplaatsen te vervallen. Inrichting van Mahlerlaan langs de Mahlergarage wordt 
doorgetrokken op dit stuk. Het inrichtingsplan moet nog worden gemaakt, maar er komt 
langsparkeren. Minder capaciteit en het tarief in de nieuwe situatie is nog onbekend. 
 
Het parkeerterrein bij het Amsterdamse Bos is op werkdagen overdag veel drukker bezet 
dan op basis van de recreatieve functie van het Amsterdamse Bos verwacht mag worden. 
Geconcludeerd mag worden dat het gratis parkeerterrein door veel mensen wordt gebruikt 
als alternatief voor betaald parkeren. De loopafstand naar de VU bedraagt ca. 1 km. 
De waargenomen gemiddelde parkeerdruk ligt net onder de 90%. 
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4.5.2  Garageparkeren Kenniskwartier 

In het deelgebied bevinden zich veel parkeergarages. Het Parkeerbedrijf VU-VUmc heeft 
informatie verstrekt over hun garages en het gebruik daarvan. In bijlage 2  is een 
overzicht opgenomen van de capaciteit van de parkeergarages. Ook het niet-openbare 
parkeerterrein buiten op het Campusplein van de VU is als garage opgenomen. 
 
De garages in het gebied zijn op twee na allemaal in beheer bij het Parkeerbedrijf VU-
VUmc. De twee uitzonderingen zijn de garages aan de westzijde van de 
Amstelveenseweg: Boer&Croon (85 parkeerplaatsen) en MeerParc (capaciteit onbekend). 
Over het gebruik van deze beide garages is geen verdere informatie bekend. 
 
Bij de start van dit onderzoek was de Westflank-garage (capaciteit 450 plekken) nog niet 
geopend, en was de O&D-garage buiten gebruik vanwege renovatie. Er zijn echter wel 
bezettingsgegevens bekend van voor de renovatie. 
Er geldt dat er in de garages ruim voldoende capaciteit is: de parkeerdruk is vrij laag. Dit 
heeft meerdere redenen: 
- Parkeren door personeel van de VU, het VUmc en ACTA wordt door het 

Parkeerbedrijf gereguleerd met een systeem van parkeerpassen. Hierdoor is het voor 
veel medewerkers niet mogelijk om op de niet-openbare plekken te parkeren. Dit is in 
lijn met het beleid wat erop gericht is mensen te stimuleren per openbaar vervoer of 
per fiets te reizen. Het is zeer waarschijnlijk dat er onder de parkeerders bij het 
Amsterdamse Bos zich personeelsleden van de VU, het VUmc en ACTA bevinden. 
Zeker sinds de invoering van betaald parkeren in Buitenveldert, dat in 2012 is 
ingevoerd.  

- Bezoekers hebben een goedkoper alternatief in de directe nabijheid: het 
parkeerterrein aan de Gustav Mahlerlaan. 

Door het Parkeerbedrijf is tijdens een interview aangegeven dat bezettingsgraden van 90-
95% niet vreemd zijn. Dit betreft een klein deel van de garages voor het personeel. In de 
bezoekersgarage is op het piekmoment voldoende restcapaciteit.  
 
De theoretische vraag naar parkeerplaatsen zoals volgt uit de parkeerbalans is hoger dan 
de nu aanwezige parkeercapaciteit. Het uitwijkgedrag naar andere locaties is hier een 
logisch gevolg van, maar het is ook een bewuste keuze om het parkeren middels 
parkeerpassen te reguleren. 
 
De VU en het VUmc voeren voor hun personeel een restrictief autobeleid. Werknemers 
die toch met de auto willen komen, maar alleen tegen bezoekerstarief in de VU-garages 
kunnen parkeren, zoeken de voor hun eigen situatie beste oplossing voor een 
parkeerplaats. Dat kan een goedkopere parkeerplaats op straat zijn, of een gratis 
parkeerplaats op verdere afstand van de VU/VUmc. 
 
4.5.3  Conclusie Kenniskwartier 

De parkeerdruk op straat in dit gebied is op een aantal locaties dusdanig hoog dat er 
sprake is van een knelpunt. Dit is het geval op het parkeerterrein op de Gustav 
Mahlerlaan. Ook op het parkeerterrein bij het Amsterdamse Bos en langs de Van der 
Boechorststraat is de parkeerdruk hoog (tussen 80-90%), dusdanig hoog dat dit als een 
knelpunt gezien wordt of dat er een groot risico is dat hier een knelpunt gaat ontstaan. 
Voor het eigen personeel van Vu en Vumc wordt in beperkte mate parkeergelegenheid 
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beschikbaar gesteld. Het Amsterdamse Bos vormt daarbij een uitwijklocatie voor 
parkeerders van het Kenniskwartier. 
In de garages is in de huidige situatie voldoende vrije parkeercapaciteit voor betalende 
bezoekers op basis van de kwantitatieve informatie die door het Parkeerbedrijf VU-VUmc 
ter beschikking is gesteld. 
 

4.6  Deelgebied 5: Mahler/Gershwin 

Deelgebied 5 bestaat uit de Zuidas-gebieden Mahler, Gershwin en het kantorencomplex 
van ABN AMRO.  
 

 
Figuur 4.7: Parkeren langs de Gustav Mahlerlaan 
 
In Mahler/Gershwin bevinden zich vooral kantoren, daarnaast zijn er enkele 
plintvoorzieningen en woningen aanwezig. Deze zone is bijna uitontwikkeld. In Gershwin 
bevindt zich nu een mix van wonen, kantoren en voorzieningen. Hier is nog veel vrije 
ontwikkelruimte. Aan de oostzijde van Gershwin is een onbebouwd terrein ingericht voor 
parkeren: P16. De RAI maakt bij grotere evenementen van dit terrein gebruik. P16 bevat 
427 parkeerplaatsen die niet in het totaaloverzicht van beschikbare parkeercapaciteit zijn 
opgenomen. 
Ten zuiden van de De Boelelaan bevindt zich een woonwijk, bestaande uit hogere flats 
aan de De Boelelaan, en lagere flats verder naar het zuiden. 
 
4.6.1  Straatparkeren Mahler/Gershwin 

In het noordelijke gedeelte van het deelgebied (Mahler, Gershwin en ABN AMRO) geldt 
een parkeerregime met een tarief van € 4,00 per uur op maandag t/m vrijdag van 9.00-
19.00 uur. Een dagkaart kost € 24,00. Dit tarief ligt aanmerkelijk hoger dan in de 
omliggende gebieden. Op dagen dat P16 niet door de RAI in gebruik is, geldt hier het 
regulier betaald parkeren. 
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In de woonwijk ten zuiden van Gershwin geldt hetzelfde parkeertarief als in de rest van 
Buitenveldert: € 1,40 per uur, dagkaart € 8,40. 
 
Op P16 zijn tijdens de schouwen door DIVV in juni ’s middags gemiddeld 32 geparkeerde 
voertuigen geteld. Met een parkeerdruk van onder de 10% kan gesteld worden dat dit 
terrein nauwelijks wordt gebruikt. 
Behalve op P16 is er in Mahler en Gershwin straatparkeren mogelijk langs de Gustav 
Mahlerlaan (78 plekken) en op 17 plekken aan de Arnold Schönberglaan in Mahler. De 
parkeerdruk op deze in totaal 95 plekken is veel hoger dan op P16: er zijn door DIVV 
gemiddeld 85 auto’s geteld: een parkeerdruk van 90%. 
Ondanks de kosten van € 24,00 worden er in het gebied op een gemiddelde werkdag toch 
nog 30 dagkaarten en 108 parkeerkaarten met een parkeerduur tussen de 4 en 8 uren 
verkocht. 
 
In de woonwijk ten zuiden van Gershwin zijn vrij veel straatparkeerplaatsen aanwezig: 
931 stuks. Vooral de parkeerplaatsen ten noorden van de flats aan de De Boelelaan zijn 
overdag druk bezet: de gemiddelde bezettingsgraad ligt boven de 90%. Aan de zuidzijde 
van de flats is de parkeerdruk overdag lager: onder de 80%. 
Er worden veel dagkaarten in dit gebied verkocht: 243 op een gemiddelde werkdag en 
276 parkeerkaarten met een parkeerduur tussen de 4 en 8 uren. 
Tijdens de schouw is geconstateerd dat er door bezoekers van de Zuidas in het 
woongebied wordt geparkeerd. Dit gebeurt niet alleen aan de De Boelelaan, maar ook ten 
zuiden van de flats, aan de Groningenstraat. 
De parkeerdruk in de woonwijk als geheel is overdag 76%. In de gehele woonwijk is dus 
voldoende vrije parkeercapaciteit aanwezig. Deze is ongelijk verdeeld over de straten, 
afhankelijk van de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen en de loopafstand tot de 
Zuidas. 
 
Voor de 931 parkeerplaatsen in de woonwijk ten zuiden van Gershwin zijn 434 
bewonersvergunningen afgegeven, en nog 23 bedrijfsvergunningen en 59 overige 
vergunningen. Er is dus relatief veel ruime voor gebruik van de openbare (betaalde) 
straatparkeerplaatsen door niet-vergunninghouders. Dit zien we ook duidelijk terug in het 
aantal verkochte dagkaarten. De bezetting van de parkeerplaatsen is overdag hoog, 
waaruit is af te leiden dat er veel bezoekers parkeren, ook voor kortere perioden dan een 
dag. 
 
In Mahler en Gershwin samen zijn slechts 18 bewonersvergunningen en 56 
bedrijfsvergunningen afgegeven (en 1 overige vergunning). De capaciteit op straat is hier 
echter ook erg laag (95 plekken), waardoor het parkeergedrag door houders van deze 
vergunningen een groot beslag legt op de schaarse parkeercapaciteit in dit gebied. 
 
Experiment parkeerduurbeperking 
Stadsdeel Zuid heeft het voornemen om in wijk ten zuiden van het Kenniskwartier en in 
het gebied ten zuiden van de De Boelelaan een parkeerduurbeperking in te voeren. Dit 
moet het langparkeren van bezoekers aan de Zuidas in de betreffende woonwijken 
tegengaan. Vooral de parkeerdruk langs de De Boelelaan is op werkdagen hoog, 
waardoor bewoners van het gebied overlast ervaren bij het zoeken naar een 
parkeerplaats in de nabijheid van de woning. De maatregel betreft het instellen van een 
parkeerduurbeperking, zodat gebruikers maximaal 3 uur in het gebied kunnen parkeren 
en vervolgens minstens 2 uur niet. Voor bezoekers van bewoners wordt een uitzondering 
gemaakt. In de huidige situatie worden nog 243 dagkaarten en 276 parkeerkaarten met 
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een parkeerduur tussen de 4 en 8 uren verkocht. Deze parkeerders gaan naar 
verwachting een andere parkeerplek zoeken. Een overzicht van de maatregel is 
opgenomen in figuur 6.5.2. 
 

 
Figuur 6.5.2: Doelgebied voorgenomen parkeerduurbeperking 
 
4.6.2  Garageparkeren Mahler/Gershwin 

In Mahler en Gershwin zijn de volgende grote parkeergarages aanwezig: 
• Q-Park Mahler: 1850 parkeerplaatsen 
• Q-Park Symphony: 650 parkeerplaatsen 
• ABN AMRO: 701 parkeerplaatsen 
• Miles&Django: 209 parkeerplaatsen 

 
De beide Q-Park garages zijn openbaar toegankelijk, maar bevatten ook afgescheiden 
gedeelten. De omvang van de afgescheiden gedeeltes is niet bekend. In de analyses zijn 
dan ook alleen de openbaar toegankelijke plekken betrokken. Ook voor deze openbare 
plekken geldt dat een gedeelte gebruikt wordt door abonnementshouders. Deze hebben 
geen vaste parkeerplaats in de garage, maar wel een garantie op een vrije plek. 
De parkeerdruk in de openbare toegankelijke gedeeltes van beide Q-Park garages is in 
de middag aan de lage kant: 50% tot 60%. Een mogelijke oorzaak hiervoor is het hoge 
tarief voor kortparkeren van € 5,70 per uur. 
De garage van ABN AMRO is met 700 plekken groter dan volgens de vigerende norm zou 
mogen. Dit is een historische erfenis. Recent is de bezetting van het kantoorgebouw van 
ABN AMRO toegenomen van 3500 naar 5000 mensen. Als gevolg hiervan huurt ABN 
AMRO nu 290 parkeerplaatsen extra bij in de Q-Park-garages in de Zuidas (Mahler, 
Symphony en Eurocenter). In de garages Mahler en Symphony is in ieder geval capaciteit 
genoeg hiervoor. De bezetting van de ABN AMRO-garage zelf is hoog: 90%. 
De parkeergarage Miles&Django wordt vooral gebruik door bewoners. Er zijn 231 plekken 
in deze garage. Over het gebruik is verder geen gedetailleerde kwantitatieve informatie 
bekend. Door de Dienst Zuidas is aangegeven dat deze garage sociaal onveilig wordt 
gevonden en dat er sprake is van gedeeltelijke leegstand. De garage is door de 
beheerder niet afgesloten door middel van bijvoorbeeld een slagboom. 
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4.6.3  Conclusie Mahler/Gershwin 

De parkeerdruk op straat in Mahler/Gershwin als geheel is laag, wanneer P16 
beschikbaar is. Zonder P16 is de parkeerdruk op straat erg hoog: 90%. Dit wordt als 
knelpunt bestempeld. 
De parkeerdruk in de openbare gedeeltes van de Q-Park-garages is vrij laag: minder dan 
60%. Een voor de hand liggende verklaring voor de hoge parkeerdruk op straat volgt uit 
de tarieven van de Q-Park-garages: deze liggen hoger dan op straat (€ 5,70 in de 
garages versus € 4,00 per uur op straat). 
Ditzelfde tariefsverschil speelt ook een rol in de hoge parkeerdruk in de middag op straat 
in het noordelijke deel van de woonwijk welke aan Gershwin grenst. Hier geldt een tarief  
van € 1,40 per uur. Voor velen weegt de loopafstand op tegen de kostenbesparing ten 
opzichte van parkeren in Mahler/Gershwin zelf. 
In de woonwijk als geheel is de parkeerdruk met gemiddeld 76% niet extreem hoog, maar 
in de aan de Zuidas grenzende straten is deze wel relatief hoog. 
 

4.7  Deelgebied 6: Vivaldi 

Deelgebied 6 bestaat uit de Zuidas-deelgebieden Ravel en Vivaldi. Het parkeerregime op 
straat in dit gedeelte van de Zuidas is hetzelfde als in heel Buitenveldert: € 1,40 per uur 
op maandag t/m vrijdag van 9.00-19.00 uur. Een dagkaart kost € 8,40. 
 
In Ravel bevinden zich momenteel het AFC-terrein en P15. Het AFC heeft een private 
parkeervoorziening op een afgesloten terrein van 70 parkeerplaatsen. Deze 
parkeercapaciteit is in de analyse buiten beschouwing gelaten. Dit geldt eveneens voor de 
capaciteit van P15: deze 321 plekken zijn in de kwantitatieve analyse buiten beschouwing 
gelaten. 
 
4.7.1  Straatparkeren Vivaldi 

P15 wordt een stuk intensiever gebruikt dan P16. Er zijn voor dit gebied geen 
parkeervergunningen afgegeven. De parkeerdruk op het  AFC-terrein is met 35% laag. Dit 
afgesloten terrein wordt in de middag niet intensief gebruikt door AFC.  
 

 
Figuur 4.7.2: Foutparkeren in Vivaldi 
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In Vivaldi is de parkeerdruk op straat meer dan 100%. Tijdens de schouw is door DIVV 
geconstateerd dat er in dit gebied fout wordt geparkeerd op plekken waar dat niet is 
toegestaan. In Vivaldi zijn 21 bewonersvergunningen en 82 bedrijfsvergunningen 
afgegeven. De capaciteit op straat bedraagt slechts 175 plekken, de vergunninghouders 
leggen dus een groot beslag op de beschikbare capaciteit. 
 
In het gebied van De Klencke is de parkeerdruk eveneens hoog: ca. 90%. Het afgesloten 
Klencke-terrein zelf kenmerkt zich juist door een lage parkeerdruk: ca. 50%. Dit wordt 
veroorzaakt door een combinatie van gedeeltelijke leegstand en de functies die hier 
momenteel gehuisvest zijn, waaronder onderwijs. 
In de ten zuiden van de De Klencke gelegen woongebied is de parkeerdruk opvallend 
laag: minder dan 50%. Ook opvallend is dat er heel weinig dagkaarten worden verkocht. 
Blijkbaar worden deze woonbuurten door de gebruikers van Vivaldi niet als alternatief 
gebruikt, terwijl de loopafstand toch zeer acceptabel lijkt. 
 
4.7.2  Garageparkeren Vivaldi 

In Vivaldi staan 3 parkeergarages: Q-Park Eurocenter, Ernst&Young en Spaces. Van 
Ernst&Young is bekend dat de capaciteit 430 plekken bevat. De beide andere garages 
hebben samen 503 plekken, welke volgens hun eigen opgave in de middag volledig bezet 
zijn. NB: dit betreft alleen de openbaar toegankelijke plekken in de Eurocenter-garage van 
235 parkeerplaatsen. Er is ook een afgescheiden gedeelte met 225 plekken welke aan 
Binck Bank toebehoren. De bezetting van dit gedeelte is niet bekend. 
 

 
Figuur 4.7.3: Restcapaciteit in De Klencke 
 
4.7.3  Conclusie Vivaldi 

In Vivaldi is sprake van een zeer hoge parkeerdruk, zowel op straat als in de garages. Dit 
ondanks een toegepaste parkeernorm van 1:125 m2.  
Ook in Ravel is de parkeerdruk zeer hoog wanneer de capaciteit van P15 buiten 
beschouwing wordt gelaten. 
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In De Klencke is de parkeerdruk ongelijk verdeeld: op straat erg hoog, maar op het 
afgesloten binnenterrein is de helft van de capaciteit onbenut. 
In het zuidelijk ven De Klencke gelegen woongebied is de parkeerdruk opvallend laag: 
minder dan 50%. 
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4.8  Aandachtspunten en Quick Wins 

In verschillende gebieden zijn bedrijven gevestigd waarvan de eigen beschikbare 
parkeercapaciteit als onvoldoende wordt ervaren. Door deze bedrijven zijn creatieve 
parkeeroplossingen gevonden door parkeercapaciteit op andere locaties te huren en 
gebruik te maken van restcapaciteit bij andere bedrijven. Dit geldt onder meer voor 
Loyens&Loeff, de Rechtbank en ABN AMRO. 
 
De geconstateerde knelpunten van de hoge parkeerdruk voor het straatparkeren hebben 
verschillende oorzaken. Zo is sprake van een groot tariefsverschil in de kernzone van de 
Zuidas (€4,- per uur) en de directe omgeving (€1,40 per uur). Binnen het deelgebied 
Kenniskwartier wordt slechts in geringe mate parkeergelegenheid aan het eigen 
personeel beschikbaar gesteld. In het deelgebied Vivaldi is in absolute zin sprake van 
zeer beperkte parkeercapaciteit. 
 
Fred Roeskestraat 
� Over het deelgebied als geheel bezien is er in dit gebied voldoende parkeercapaciteit 

aanwezig op een gemiddelde werkdag. Wel is er op lokaal niveau sprake van 
verschillen in vraag en aanbod van parkeerruimte, waardoor knelpunten ontstaan 
waarvoor oplossingen gezocht en gevonden zijn door de gebruikers. Deze leiden er 
echter toe dat de beschikbare parkeercapaciteit in het gebied niet overal efficiënt 
wordt gebruikt. 

� In verband met de locatie van het uitvaartcentrum dient rekening te worden gehouden 
met piekbelastingen van bezoekers aan het gebied. 

� De parkeerplaatsen op straat zijn onderbezet. In de nabije toekomst verandert deze 
situatie door de bouwplannen in het gebied. Tot die tijd kan worden gekeken of het 
huidige parkeerareaal slim ingezet kan worden om de bouwactiviteiten te faciliteren. 

 
Strawinsky 
� Vanwege de volledige praktische bezetting van de parkeercapaciteit in de eigen 

garage huurt het WTC extra parkeercapaciteit op andere locaties.  
� Voor de Prinses Irenebuurt is een experiment opgezet waarbij een nieuwe vorm van 

belnghebbenden parkeren wordt ingevoerd. Er wordt geadviseerd de resultaten van 
dit experiment af te wachten.  

 
Kop Zuidas 
� Voor de kop Zuidas kan worden onderzocht of de parkeercapaciteit in de garages 

Flow en Luminuz efficiënter kunnen worden ingezet voor bezoekers. 
 
Kenniskwartier 
� Om de parkeerdruk op de Gustav Mahlerlaan naast de ACTA te verminderen kan 

worden overwogen om het tariefsverschil met het kerngebied van de Zuidas minder 
groot te maken. Door een trapsgewijs tarief kan de parkeerdruk net buiten het 
kerngebied mogelijk worden beperkt tot de grenswaarde van 90%. 

� Er wordt gedacht aan het instellen van een parkeertarief op het parkeerterrein van het 
Amsterdamse bos. Daarbij dient rekening te worden gehouden met mogelijke 
gevolgen voor de parkeerdruk in het Kenniskwartier. 

 
Mahler/Gershwin 
� Om de parkeerdruk langs de De Boelelaan te verminderen wordt een experiment met 

parkeerduurbeperking uitgewerkt. Dit moet leiden tot een vermindering van de 
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parkeerdruk en overlast van parkeerders in de wijk. De aanbeveling vanuit dit 
onderzoek is om: 

o Een goede 0-meting en 1-meting uit te voeren om te bepalen hoe hoog de 
parkeerdruk is en waar de overlast plaatsvindt. Uit de schouwen blijkt dat de 
parkeerdruk slechts op een aantal locaties boven de 90% komt en dat de 
parkeerdruk eind van de middag snel afneemt. 

o Er dient rekening te worden gehouden met een uitstralingseffect naar de 
parkeerplaatsen ten zuiden van het gebied waar het experiment wordt 
uitgevoerd. Deze locaties dienen in de 0- en 1-meting te worden opgenomen. 

� Om de bezetting van de parkeergarages te verhogen wordt geadviseerd te 
onderzoeken of de tariefsverschillen kunnen worden verkleind. 

 
Vivaldi 
� In Vivaldi is de bezetting van de parkeergarages niet volledig in beeld. Aanbeveling is 

om deze nader te onderzoeken, mede in relatie met het lopende onderzoek naar de 
parkeersituatie en toekomstige parkeerbehoefte van het AFC. 
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Figuur 4.8: Kaart aandachtspunten en quick wins huidige situatie 
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5  Parkeersituatie toekomst 

De knelpunten van de huidige situatie zijn in beeld. Om een beeld te krijgen van het effect 
van ruimtelijke ontwikkelingen op de parkeersituatie in de verschillende gebieden is het 
van belang een parkeerbalans op te stellen. In de parkeerbalans is de parkeerbehoefte 
van de ruimtelijke ontwikkelingen in een gedefinieerd gebied met parkeernormen per 
functie bepaald. Daarbij is het gebruik van de parkeervoorzieningen in de huidige situatie 
betrokken. De restcapaciteit in verschillende gebieden biedt mogelijk kansen, om met 
minder parkeerplaatsen dan de parkeernormen voorschrijven, een acceptabele 
parkeersituatie te realiseren in de toekomst. Daarnaast geldt dat voor gebieden waar in de 
huidige situatie een parkeerprobleem is geconstateerd, dit mogelijk kan worden opgelost 
bij de ontwikkeling van ruimtelijk programma, door bijvoorbeeld een vorm van 
dubbelgebruik te introduceren.  
 

 
Figuur 5.1: Foto maquette Zuidas 
 
In dit hoofdstuk is aangegeven hoe en met welke uitgangspunten de parkeerbalans tot 
stand is gekomen en welke inzichten het opstellen van de parkeerbalans per deelgebied 
heeft opgeleverd.  
 

5.1  Parkeerbalans toekomstige situatie 

Een parkeerbalans is een instrument om te bepalen wat de parkeerbehoefte is van 
ruimtelijke ontwikkelingen in (deel)gebieden, waardoor inzicht ontstaat in de benodigde 
parkeercapaciteit van de te ontwikkelen functies. In de parkeerbalans is op basis van de 
vigerende parkeernormen een berekening gemaakt van de cumulatieve behoefte van het 
aantal parkeerplaatsen voor het te realiseren programma (dus zonder rekening te houden 
met mogelijk dubbelgebruik). Daarnaast is een berekening gemaakt met het uitgangspunt 
van optimaal dubbelgebruik van de behoefte aan parkeervoorzieningen per deelgebied. 
 
Een overzicht van de resultaten van de parkeerbalans is opgenomen in tabel 5.1. In de 
volgende paragrafen is een toelichting opgenomen op de uitgangspunten van de 
parkeerbalans. Een toelichting en analyse per deelgebied is opgenomen in hoofdstuk 6. 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer 
Parkeeronderzoek Zuidas 

Versie 1.0 
23 januari 2014 

67

LET OP!  
De parkeerbalans is een momentopname. De achterliggende plannen worden doorgaans 
jaarlijks op basis van recente inzichten bijgewerkt. Wijzigingen in de plannen hebben 
gevolgen voor de uitkomsten van het onderzoek en daarmee de aanbevelingen.  

 
5.1.1  Uitgangspunten toekomstige parkeerbalans 

Huidige situatie 
De huidige parkeercapaciteit (privaat en in de openbare ruimte) en het gebruik daarvan 
zoals in hoofdstuk 4 beschreven vormen het startpunt van de balans. Eventuele 
knelpunten in de huidige situatie en de restcapaciteit op verschillende locaties worden 
betrokken in de analyse van de parkeerbalans per deelgebied. 
 
Ruimtelijke ontwikkelingen 
De parkeerbalans is voor de deelgebieden nader uitgewerkt voor de toekomstige situatie 
in de planjaren 2016, 2019 en 2023. Deze planjaren zijn gekozen omdat in deze jaren de 
grootste ontwikkelingen plaatsvinden. De ruimtelijke ontwikkelingen per deelgebied zijn 
aangeleverd door de Dienst Zuidas en komen uit het bestand  
“20130101_DATA_versie_jan2013_vastgesteld_PMO_6_maart_2013”. 
Een overzicht van de ruimtelijke ontwikkelingen in de opgenomen planjaren is opgenomen 
in onderstaande tabel. De uitsplitsing van de ruimtelijke ontwikkelingen per deelgebied is 
in hoofdstuk 6 nader toegelicht.  
 

 2012 - 2013 2014 - 2016 2017 - 2019 2020 - 2023 

Totaal voorzieningen 2013 2016 2019 2023 

Totaal Kantoren 54.909 117.961 167.580 47.142 

Totaal Wonen 0 55.420 40.337 224.141 

Totaal Bedrijfsruimten 0 93.351 83.200 238.969 

Totaal Zuidas (m2) 56.922 268.748 293.136 512.275 

Tabel 5.1 Tabel ruimtelijke ontwikkelingen Zuidas per planjaar (m2) 
 
De gebiedsafbakening voor de parkeerbalans is in onderstaande kaart opgenomen. De 
restcapaciteit buiten dit onderzoeksgebied is bij de analyse van oplossingsrichtingen per 
deelgebied niet in de parkeerbalans opgenomen.  
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Figuur 5.2: Kaart onderzoeksgebied parkeerbalans met gebiedsindeling 
 
Parkeernormen 
Voor het opstellen van de parkeerbalans voor gebieden waar ruimtelijke ontwikkelingen 
gaan plaatsvinden is gebruik gemaakt van de parkeernormen die door de Dienst Zuidas 
zijn vastgelegd14. Het gaat daarbij uitsluitend om ontwikkelingen in het Zuidasgebied. 
Omdat de Zuidas is aangewezen als een gebied waarvan de ontwikkeling onder 
verantwoordelijkheid van de centrale stad valt, is het vaststellen van parkeernormen voor 
dit gebied een centraalstedelijke bevoegdheid. Dienst Zuidas is daarom de partij die voor 
de zuidas het gemeentebrede parkeerbeleid van de centrale stad nader in kan vullen. 
Hiervoor zijn de volgende parkeernormen gedefinieerd: 
1 functie wonen: Voor alle gebieden is voor de toekomst het aantal woningen nog niet 

gedefinieerd. Daarom is gerekend met een gemiddelde woninggrootte van 125 m2 
bvo. De vigerende parkeernorm voor woningen in de Zuidas is 1,25 parkeerplaats per 
woning, inclusief 0,25 parkeerplaats bezoekersparkeren.  

2 functie kantoren: 1 parkeerplaats per 250 m2 bvo binnen straal van 800m van het 
station Zuid, 1 parkeerplaats per 125 m2 bvo hierbuiten. Bij uitbreiding van bestaande 
gebouwen: eerst parkeerplaatsen opsouperen boven de norm in de 
parkeervoorziening van het betreffende gebouw. De norm betreft het maximum én 
minimum. Vanuit de markt voor kantoorgebruikers/ -eigenaren is er geen behoefte om 
minder te realiseren. 

3 functie voorzieningen: 1 parkeerplaats per 100 m2 bvo voor alle voorzieningen 
(wanneer de specifieke voorziening niet bekend, dit is dan dé norm, dus zowel 
minimum als maximum). Wanneer de specifieke voorziening wel bekend is, wordt er 
maatwerk toegepast. Voor dit maatwerk dient de specifieke situatie in beeld te worden 
gebracht en dienen gepaste parkeernormen en aanwezigheidspercentages (t.b.v. 
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bepaling benodigde aantal parkeerplaatsen voor de benodigde parkeercapaciteit) te 
worden bepaald. Richtlijn hiervoor zijn de CROW-kentallen (bandbreedte) met een 
correctie voor de specifieke (Amsterdamse) situatie en zoals opgenomen in het 
Locatiebeleid Amsterdam 2008 en de aanwezigheidspercentages per functie. 
Voorbeelden van specifieke voorzieningen zijn het VU en de VUmc. Hiervoor zijn met 
de gemeente concrete afspraken gemaakt over het totaal aantal te realiseren 
parkeerplaatsen voor het totale programma in dit gebied. Daarom gelden voor deze 
voorzieningen afwijkende normen. Deze zijn bij de uitwerking van de deelgebieden in 
hoofdstuk 5 opgenomen. 
 

Parkeernorm wonen 
Voor de verschillende deelgebieden van de Zuidas is nog onbekend hoeveel woningen 
worden gerealiseerd en wat voor type woningen dit worden. Indien het percentage 
goedkopere woningen toeneemt, zal de gemiddelde parkeernorm van 1,25 parkeerplaats 
per woning waarschijnlijk niet haalbaar zijn. Daarom is ook een berekening opgesteld van 
de parkeerbehoefte voor alle deelgebieden met een gemiddelde parkeernorm van 1,0 
parkeerplaats per woning. In bijlage 5  is deze berekening opgenomen. Daaruit blijkt dat 
het totaal aantal te realiseren parkeerplaatsen ruim 900 parkeerplaatsen minder is 
(zonder rekening te houden met dubbelgebruik). Mét dubbelgebruik is het totaal aantal 
parkeerplaatsen 780 minder dan met een norm van 1,25.  
 
De lagere norm zorgt ook voor een groter verschil tussen de situatie met en zonder 
dubbelgebruik. Met een hogere norm is meer dubbelgebruik te realiseren dan met een 
lagere norm, omdat de aanwezigheidspercentages van de functie wonen op het 
piekmoment van het gebied (werkdag om 15 uur) op 50% liggen. 

 
Aanwezigheidspercentages 
De aanwezigheidspercentages zijn conform het beleid van de gemeente Amsterdam 
afgeleid van de CROW richtlijn: 

type koopavond werkdag zaterdag cumulatief 

woning 90% 50% 60% 100% 

kantoren 10% 100% 5% 100% 

bedrijfsruimte 10% 100% 5% 100% 

plint 50% 100% 50% 100% 

cultuur 100% 40% 60% 100% 

onderwijs 0% 100% 0% 100% 

kerk/synagoge 20% 20% 90% 100% 

hotel 100% 75% 50% 100% 

voorz rest 54% 67% 50% 100% 

  
RAI 
De eigen ppl van de RAI en P15 en P16 zijn niet in de parkeerbalans opgenomen. De RAI 
heeft op reguliere dagen een restcapaciteit van ruim 800 ppl. Deze worden echter niet in 
de beschikbare parkeercapaciteit betrokken omdat de beschikbaarheid van deze ppl 
afhankelijk is van de evenementen en daarom niet is gegarandeerd.  
 
Reductie parkeercapaciteit  
Bij het opstellen van de parkeerbalans per deelgebied is nog geen rekening gehouden 
met de reductie van 20% parkeerplaatsen in Zuidas conform de opgave van Dienst 
Zuidas. 
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Huidig e parkeerplaatsen  en parkeerplaatsen in 
plannen Parkeerbalans 2023 zonder dubbelgebruik 

  Ppl 2012 
Totaal aantal Ppl 
voorzien in 2023  

Aantal ppl  in 
plannen tot 2023 

Parkeerbehoefte obv p-norm 
ontwikkelingen 2012-2023  

Sloop 
2012-2023 

Benodigde extra 
ppl tot 2023 

Verschil plannen versus 
berekende behoefte 

Restcapaciteit 
huidige situatie  

Fred Roeske 493 829 336 476 60 536 200 127 

Rechtbank 565 565 0 75 0 75 75 0 
TOTAAL DG 1: 

FRED ROESKE 1058 1394 336 550 60 610 274 127 

Strawinsky 2448 2576 128 -161 100 -61 -189 460 
TOTAAL DG 2: 

STRAWINSKY 2448 2576 128 -161 100 -61 -189 460 

Beethoven 0 690 690 581 160 741 51 0 

Kop Zuidas 284 2139 1855 1965 52 2017 162 77 
TOTAAL DG 3: 

KOP ZUIDAS 284 2829 2545 2546 212 2758 213 77 

KK ZA expl gebied 581 952 952 1507 200 1707 755 0 

Huidige VU grond 350 1500 1150 487 350 837 -313 68 

VUMC 1080 2131 1051 1210 0 1210 159 370 
TOTAAL DG 4: 

KENNISKWARTIER 2011 4583 3153 3203 550 3753 600 438 

Gershwin 779 2152 1373 1390 0 1390 17 306 

Mahler 2025 2010 -15 0 0 0 15 611 

ABN AMRO 701 701 0 0 0 0 0 0 
TOTAAL DG 5: 

MAHLER 3505 4863 1358 1390 0 1390 32 917 

Vivaldi 1440 1125 -315 655 379 1034 1349 21 

Boelenhoven 174 908 734 590 174 764 30 0 

Ravel Nieuw 72 2731 2088 733 0 733 -1355 24 
TOTAAL DG 6: 

VIVALDI 1686 4764 2507 1979 553 2532 25 45 
TOTAAL  10992 21009 10027 9507 1475 10982 955 2064 

Tabel 5.1: Parkeerbalans 2023 zonder dubbelgebruik (basisbestand parkeerbalans: 131010, parkeerbalans Zuidas, versie 12)  
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Huidige parkeerplaatsen  en parkeerplaatsen 
in plannen  Parkeerbalans 2023 met dubbelgebruik 

  
Ppl 

2012 
Totaal aantal Ppl 
voorzien in 2023  

Aantal ppl  in 
plannen tot 2023 

Parkeerbehoefte obv p-norm 
ontwikkelingen 2012-2023  

Sloop 
2012-2023 

Benodigde extra 
ppl tot 2023 

Verschil plannen versus 
berekende behoefte 

Restcapaciteit 
huidige situatie  

Fred Roeske 493 829 336 313 60 373 37 127 

Rechtbank 565 565 0 75 0 75 75 0 
TOTAAL DG 1: 

FRED ROESKE 1058 1394 336 388 60 448 112 127 

Strawinsky 2448 2576 128 -161 100 -61 -189 460 
TOTAAL DG 2: 

STRAWINSKY 2448 2576 128 -161 100 -61 -189 460 

Beethoven 0 690 690 415 160 575 -115 0 

Kop Zuidas 284 2139 1855 1654 52 1706 -149 473 
TOTAAL DG 3: 

KOP ZUIDAS 284 2829 2545 2069 212 2281 -264 473 

KK ZA expl gebied 581 952 952 1342 200 1542 590 0 

Huidige VU grond 350 1500 1150 201 350 551 -599 68 

VUMC 1080 2131 1051 1089 0 1089 38 370 
TOTAAL DG 4: 

KENNISKWARTIER 2011 4583 3153 2632 550 3182 29 438 

Gershwin 779 2152 1373 1120 0 1120 -253 306 

Mahler 2025 2010 -15 0 0 0 15 611 

ABN AMRO 701 701 0 0 0 0 0 0 
TOTAAL DG 5: 

MAHLER 3505 4863 1358 1120 0 1120 -238 917 

Vivaldi 1440 1125 -315 654 379 1033 1348 0 

Boelenhoven 174 908 734 389 174 563 -171 0 

Ravel Nieuw 72 2731 2088 581 0 581 -1507 0 
TOTAAL DG 6: 

VIVALDI 1686 4764 2507 1624 553 2177 -330 21 

TOTAAL  10992 21009 10027 7671 1475 9146 -881 2436 
Tabel 5.2: Parkeerbalans 2023 met dubbelgebruik (basisbestand parkeerbalans: 131010, parkeerbalans Zuidas, versie 12)  
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5.1.2  Toelichting kolommen parkeerbalans 

Huidig en plannen 
In de eerste twee kolommen staat de huidige situatie in 2012 en het aantal 
parkeerplaatsen conform de huidige plannen opgenomen.  
Jaar 2012 
In de parkeerbalans is aangegeven hoeveel parkeerplaatsen er in de bestaande situatie 
(2012) in het gebied aanwezig zijn. Dit zijn zowel openbare als particuliere 
parkeervoorzieningen op straat, op eigen terrein of in parkeergarages.  
Jaar 2023 
In de huidige plannen voor de gebiedsontwikkeling is rekening gehouden met de realisatie 
van parkeerplaatsen. Het aantal parkeerplaatsen dat in het eindbeeld van 2023 is 
voorzien is in de parkeerbalans opgenomen. Deze aantallen zijn afkomstig van het 
document “DOC10 20130314 Parkeerbalans Zuidas 2012”. 
 
De tussenliggende jaren 2016 en 2019 zijn ook in beeld gebracht en zijn opgenomen in 
bijlage 5 . Uit de tussenliggende jaren zijn per deelgebied conclusies getrokken over de 
realisatie van parkeerplaatsen in relatie tot het te ontwikkelen programma en de 
mogelijkheden voor eventueel dubbelgebruik. Ook wanneer een parkeerprobleem wordt 
verwacht omdat de realisatie van parkeerplaatsen niet conform de parkeernorm is 
voorzien. Daarbij is er van uitgegaan dat de realisatie van de parkeervoorzieningen 
gelijktijdig met de oplevering van het bouwprogramma plaatsvindt. 
 
Nu in plannen 
In de kolom “nu in plannen” is het aantal parkeerplaatsen opgenomen dat in de huidige 
planvorming per deelgebied is opgenomen. Daarvoor heeft de Dienst Zuidas een 
berekening aangeleverd van het aantal parkeerplaatsen gebaseerd op de ruimtelijke 
ontwikkelingen per deelgebied in 2012 en 2023. Het verschil van beide berekeningen is 
opgenomen in deze kolom. Deze methode voor het berekenen van het aantal benodigde 
parkeerplaatsen houdt geen rekening met het gebruik van de bestaande 
parkeervoorzieningen.  
 
Nieuwe parkeerplaatsen voor ontwikkelingen tot 2023  
In de kolom “Parkeerbehoefte ontwikkelingen 2012 – 2023” is aangegeven hoeveel 
parkeerplaatsen er conform de huidige planontwikkelingen tussen 2012 en 2023 per 
deelgebied noodzakelijk zijn op basis van het opgegeven programma en de vigerende 
parkeernormen. Daarbij is in tabel 5.1 geen rekening gehouden met dubbelgebruik. In 
tabel 5.2 is wel rekening gehouden met dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Het 
dubbelgebruik is uitsluitend berekend over de extra parkeerplaatsen die voor de 
ruimtelijke ontwikkelingen tussen 2012 en 2023 zijn berekend. De bestaande 
parkeervoorzieningen zijn hier dus niet in betrokken.  
Bij de situatie zonder dubbelgebruik wordt verondersteld dat alle parkeerplaatsen 
autonoom voor de voorziening worden aangelegd en er geen uitwisseling mogelijk is met 
andere voorzieningen.  
 
Dubbelgebruik 
Bij de situatie met dubbelgebruik is aangenomen dat verschillende functies gebruik 
kunnen maken van dezelfde parkeerplaatsen, omdat de vraag naar parkeerplaatsen van 
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de verschillende voorzieningen over de dag fluctueert. De berekening voor de maximale 
parkeervraag wordt gemaakt met behulp van aanwezigheidspercentages van de 
verschillende functies. In de praktijk betekent dit dat er vaak minder parkeerplaatsen 
hoeven te worden gerealiseerd, omdat de parkeerplaatsen zowel door bijvoorbeeld 
bewoners als werknemers gebruikt kunnen worden. Voorwaarde is dat het dubbelgebruik 
ook privaatrechtelijk is vastgelegd. Daartoe dient de uitwerking van dubbelgebruik 
vroegtijdig in de planvorming te worden gestart. 
 
Sloop 
Bij het opstellen van de parkeerbalans is rekening gehouden met de sloop van 
parkeerplaatsen als gevolg van het bebouwen van kavels waar nu parkeerplaatsen zijn 
gelegen. Ook is rekening gehouden met de sloop van parkeerplaatsen die bij bebouwing 
hoort die nog gesloopt gaan worden. Het aantal te slopen parkeerplaatsen per deelgebied 
is opgegeven door de opdrachtgever en overgenomen uit het bestand “20130314 
Parkeerbalans Zuidas 2012”. 
 
Benodigd aantal nieuwe parkeerplaatsen 
De optelling van de kolommen 2023 en sloop levert per deelgebied een berekening van 
het aantal benodigde parkeerplaatsen. Daarbij is nog geen rekening gehouden met het 
aantal en het gebruik van de huidige parkeervoorzieningen. 
 
Verschil 
Deze kolom geeft het verschil tussen de benodigde berekende parkeercapaciteit per 
deelgebied op basis van de ruimtelijke plannen van 2012 tot 2023 ten opzichte van het 
aantal parkeerplaatsen dat nu in de plannen van de Dienst Zuidas is opgenomen per 
deelgebied. Wanneer het verschil een positief getal betreft is sprake van een tekort aan te 
realiseren parkeerplaatsen ten opzichte van de norm. De getallen zijn rood gemarkeerd. 
Echter, ook wanneer er veel meer parkeerplaatsen zijn opgenomen in de plannen dan 
conform de parkeernorm noodzakelijk is, kan sprake zijn van een knelpunt. Per 
deelgebied zijn deze knelpunten nader beschreven en uitgewerkt. 
 
Restcapaciteit 
In de parkeerbalans is aangegeven hoeveel restcapaciteit aan beschikbare 
parkeerplaatsen op het piekmoment (weekdag om 15:00 uur) nog aanwezig is in de 
huidige situatie voor de ontwikkellocatie op basis van de inventarisatie van de parkeerdruk 
zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk. Deze parkeercapaciteit kan, afhankelijk 
van de eigendomssituatie en toegankelijkheid worden ingezet voor nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen. De restcapaciteit is bepaald op basis van de parkeerdruk voor zowel 
straatparkeren als parkeergarages in de huidige situatie (zie tabel 4.1).  
 

5.2  Verschil benadering parkeerbehoefte door Diens t Zuidas 

Een groot verschil in de benadering van de bovenstaande parkeerbalans en de 
parkeerbehoefte per deelgebied door de Dienst Zuidas zit in het startpunt van de 
berekening. De Dienst Zuidas neemt 1998 als startpunt voor het bepalen van de 
parkeerbehoefte per plangebied. 2013 vormt een tussenjaar en 2023 vormt het eindbeeld.  
De Dienst Zuidas bepaald volgens de vigerende normen het aantal te realiseren 
parkeerplaatsen voor alle gebieden in de periode 1998 – 2023. Dit heeft de volgende 
consequenties: 
� De capaciteit en het gebruik van de bestaande parkeervoorzieningen wordt niet 

meegenomen in de analyse voor het bepalen van de parkeerbehoefte in de toekomst. 
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� Het verschil tussen de berekende parkeerbehoefte per plangebied en de reeds 
gerealiseerde parkeerplaatsen geeft aan of er nog parkeerplaatsen mogen worden 
gerealiseerd of dat er teveel parkeerplaatsen zijn gebouwd, die dan voor nog te 
realiseren programma dient. Ongeacht in welk jaar de plannen zijn ontwikkeld en hoe 
het gebruik van het parkeerareaal in de huidige situatie is. 

 
Door bovenstaande benadering is niet vast te stellen welk deel van de (bestaande) 
parkeervoorzieningen is gerealiseerd voor bestaande of toekomstige functies in de 
gebieden. 
 
De nieuwe parkeerbalans is met het uitgangspunt opgesteld dat de parkeernormen 
uitsluitend worden toegepast op nieuwe ontwikkelingen. Welke parkeervoorzieningen bij 
welke functie horen in de bestaande situatie en met welke parkeernormen is gerekend is 
vaak niet te achterhalen. Hoe de bestaande parkeervoorzieningen in relatie staan tot de 
aanwezige voorzieningen is daarom uit het gebruik van de huidige situatie bepaald.  
 
Een uitzondering is gemaakt voor het Kenniskwartier, waarvoor overkoepelende 
afspraken zijn gemaakt over een (gemengd) bouwprogramma met het daarbij te 
realiseren parkeerareaal. Uitgangspunt blijft dat daarvoor de vigerende parkeernormen 
worden toegepast. 
 

5.3  Conclusies 

Op basis van de parkeerbalans kunnen de volgende algemene conclusies worden 
getrokken:  
- Het totaal aantal parkeerplaatsen in de huidige plannen is 1.400 parkeerplaatsen 

minder (inclusief parkeerplaatsen die volgens de huidige plannen boven de norm zijn 
opgenomen15), dan het berekende aantal parkeerplaatsen conform de vigerende 
normen. 

- In de huidige situatie is er een restcapaciteit van circa 2.400 parkeerplaatsen. 
Afhankelijk van de ligging, eigendomsituatie en parkeerbehoefte in de omgeving 
kunnen deze parkeerplaatsen worden ingezet om knelpunten op te vangen en 
mogelijke reductie van het aantal nieuw te realiseren parkeerplaatsen. 

- Per deelgebied is met het uitgangspunt van onderlinge uitwisseling in een deelgebied 
een tekort aan parkeerplaatsen in deelgebied Fred Roeske (274 parkeerplaatsen), 
Kop Zuidas (267 parkeerplaatsen), Kenniskwartier (VUMC en Kenniskwartier in totaal 
600 parkeerplaatsen), Mahler (295 parkeerplaatsen) (Gershwin) en Vivaldi (13 
parkeerplaatsen). Daarbij is nog geen rekening gehouden met de inzet van de 
restcapaciteit. 

- Wanneer het dubbelgebruik van nieuwe parkeerplaatsen optimaal kan worden ingezet 
zijn circa 1.800 parkeerplaatsen minder nodig dan zonder dubbelgebruik.  

 
 

                                                      
15

 Dit verschil is deels te verklaren door de 20% reductieopgave die door de Raad is opgelegd aan de 
ontwikkeling van de Zuidas. 
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6  Analyse per deelgebied 

In dit hoofdstuk is de uitwerking van de analyse van de parkeersituatie per deelgebied 
opgenomen. Het doel van de analyse is om een goed beeld te krijgen van de 
parkeersituatie en mogelijke knelpunten. Daarbij wordt onderzocht wat de oorzaken van 
eventuele problemen zijn en is gekeken naar de ontwikkeling van de parkeersituatie op 
basis van de planjaren in de parkeerbalans. De uitgebreide parkeerbalans per deelgebied 
met de planjaren 2013, 2016, 2019 en 2023 is opgenomen in bijlage 6 . Daarnaast is 
bekeken welke uitwisseling er plaatsvindt tussen het deelgebied en de omliggende 
gebieden en wat dit voor effect heeft op de parkeersituatie. 
 

6.1  Deelgebied 1 Frederik Roeskestraat 

 
Figuur 6.1.1: Deelgebied 1, Fred Roeskestraat 
 
 
6.1.1  Ruimtelijke ontwikkelingen 

In deelgebied Fred Roeskestraat is een aantal ruimtelijke ontwikkelingen gepland die zijn 
vastgelegd in het uitvoeringsbesluit Fred Roeskestraat in 2010. Daarin zijn de volgende 
ruimtelijke plannen vastgelegd: 
 
 

Fred Roeskestraat 2013 2016 2019 2023 

wonen 0 19800 19800 32130 

kantoren 19788 21828 25428 36528 

bedrijfsruimte 2247 2247 2247 2247 

voorzieningen 36574 41484 38104 38604 

Totaal 58609 85359 85579 109509 
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Rechtbank 2013 2016 2019 2023 

wonen 0 0 0 0 

kantoren 46898 14578 14578 65578 

bedrijfsruimte 0 0 0 0 

voorzieningen 0 0 0 0 

Totaal 46898 14578 14578 65578 

Tabel 6.1: Ruimtelijke ontwikkelingen Fred Roeskegebied 
 
Het doel is om het plangebied Fred Roeskestraat op termijn te transformeren van een 
monofunctioneel gebied met voornamelijk scholen naar een gemengd gebied met wonen, 
kantoren, onderwijsfuncties en voorzieningen. In totaal groeit het programma van ruim 
58.000 m2 naar bijna 110.000m2.  
 
Voor de rechtbank geldt dat in 2014 eerst een groot deel van de kantoren wordt gesloopt. 
In 2020 is de oplevering van het nieuwe programma gepland, waarin het totale 
kantooroppervlak van ruim 65.000 m2 wordt bereikt. 
 
Naast deze ruimtelijke ontwikkelingen is Stadsdeel Zuid van plan om de 
parkeervergunningen van de huidige kantoren, die voldoende eigen parkeervoorzieningen 
ter beschikking hebben conform de vigerende parkeernorm, in te trekken. Deze kantoren 
huren voor een deel al parkeercapaciteit bij andere bedrijven en aanbieders om aan hun 
eigen vraag te voldoen. Het intrekken van de vergunningen zal waarschijnlijk leiden tot het 
huren van meer capaciteit op een andere locatie. De beschikbare capaciteit op straat kan 
vervolgens worden ingezet voor de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied, mits de 
loopafstanden acceptabel zijn. 
 
6.1.2  Parkeerbalans 

In de planvorming van deelgebied Fred Roeskestraat is voor 2023 in de parkeerbalans 
een tekort aan parkeerplaatsen geconstateerd van 200 ten opzichte van het te realiseren 
programma, waar in totaal 476 parkeerplaatsen voor nodig zijn. (in de parkeerbalans van 
de Zuidas is een parkeerbehoefte voor de ruimtelijke ontwikkelingen tussen 2012 en 2023 
berekend van 336 parkeerplaatsen).  
 
In de huidige situatie zijn er op een gemiddelde werkdag nog ruim 120 parkeerplaatsen 
vrij. Het intrekken van bedrijfsvergunningen in het gebied zorgt ervoor dat er extra 
capaciteit op straat vrij komt. Deze capaciteit kan mogelijk worden ingezet voor de 
nieuwbouwontwikkelingen. 
Daarnaast staat in de planning om in 2016 woningbouw op te leveren. Dit biedt kansen 
voor het onderzoeken van dubbelgebruik met de bestaande functies (veelal kantoren) en 
nieuwe functies.  
 
De rechtbank heeft momenteel meer parkeerplaatsen ter beschikking (450) dan volgens 
de parkeernorm is toegestaan (215). Desondanks wordt door een deel van de bezoekers 
en werknemers in de parkeergarage van het Atrium geparkeerd. Dit geeft aan dat er voor 
de rechtbank maatwerk noodzakelijk is.  
Voor de ruimtelijke ontwikkelingen zijn vooralsnog geen extra parkeerplaatsen voorzien in 
de plannen. Volgens de parkeernormen is de extra parkeerbehoefte van de 
nieuwbouwplannen circa 75 parkeerplaatsen. In 2014 wordt eerst een deel van de 
kantoren gesloopt, waarna de nieuwbouw van de kantoren met bijna 20.000m2 plaats zal 
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vinden. Dit biedt mogelijk kansen voor het realiseren van parkeervoorzieningen op eigen 
terrein.  
 
6.1.3  Advies 

� Zorg dat in de planvorming voor het Fred Roeskegebied voldoende parkeerplaatsen 
worden opgenomen. In de huidige plannen zijn dit er minder dan conform de 
vigerende parkeernormen berekend.  

� In de huidige situatie zijn er op het piekmoment ruim 127 parkeerplaatsen op straat 
beschikbaar in het gebied. Daarvan worden er in de plannen 60 bebouwd. Het 
intrekken van de parkeervergunningen voor straatparkeren voor bedrijven met eigen 
parkeercapaciteit zorgt voor deze bedrijven een (extra) tekort aan 
parkeervoorzieningen. Deze bedrijven huren nu soms al parkeerplaatsen op een 
andere locatie bij. De vrijkomende straatparkeerplaatsen worden in de huidige 
plannen niet bezet. Er wordt geadviseerd de benutting van de beschikbare 
parkeercapaciteit zo optimaal mogelijk in te richten, rekening houdend met de 
behoefte van de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Ook dient rekening te 
worden gehouden met de aanwezigheid van het uitvaarcentrum en de daarmee 
gepaard gaande piekbelasting. 

� Voer nader onderzoek uit naar de mogelijkheden voor dubbelgebruik van de 
parkeerplaatsen van de bestaande functies. Vooral de ontwikkeling van woningbouw 
biedt kansen om de bestaande parkeercapaciteit, zowel op straat als bij de kantoren, 
beter te benutten. 

� Onderzoek de mogelijkheden om beschikbare parkeercapaciteit op acceptabele 
loopafstand te benutten voor de ruimtelijke ontwikkelingen van de Rechtbank.  
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6.2  Deelgebied 2 Strawinsky 

 
Figuur 6.2.1: Deelgebied 2 Strawinsky  
 
6.2.1  Ruimtelijke ontwikkelingen 

Er zijn geen extra ruimtelijke ontwikkelingen gepland in Strawinsky in de periode tot 2023. 
Tussen 2019 en 2023 wordt uitsluitend gesloopt. Dit betreft onder meer de sloop van de 
parkeergarage Atrium. 
Er zijn nu 812 plekken in de Atriumgarage. Een deel is eigendom van het rijk en een deel 
is eigendom van Atrium zelf. Het deel dat eigendom is van het rijk wordt gehuurd door 
Atrium. De volledige garage wordt gesloopt om het Dok te kunnen bouwen. Het deel dat 
van het Atrium is wordt opgekocht en gecompenseerd. Dit betreft 400 plekken. Het deel 
dat Atrium nu van het rijk huurt (412 parkeerplaatsen) wordt niet gecompenseerd. Echter 
in de bestemmingsplannen wordt het wel mogelijk gemaakt om deze plekken alsnog te 
bouwen. Als de gebruikers dit willen en nodig achten kunnen zij dus een garage bouwen. 
Het is dus nog onduidelijk of er bovenop deze 400 plekken meer plekken gebouwd gaan 
worden. In tabel 5.1 is rekening gehouden met volledige compensatie van de 
Atriumgarage. 
 
De grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen (gemengd programma van bijna 150.000 m2) 
zijn gepland tussen 2024 en 2030.  
 

Strawinsky 2013 2016 2019 2023 

wonen 0 0 0 0 

kantoren 242802 242802 242802 202503 

bedrijfsruimte 0 0 0 0 

voorzieningen 11080 11080 11080 11080 

Totaal 253882 253882 253882 213583 

Tabel 6.2: Ruimtelijke ontwikkelingen Strawinsky 
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6.2.2  Parkeerbalans 

In de huidige situatie zijn er geen parkeerproblemen in het gebied. Ook in de periode tot 
2023 worden geen parkeerproblemen verwacht, mits de parkeergarage die voor de 
ontwikkelingen van Zuidasdok wordt vervangen. Wel dient rekening te worden gehouden 
met de ontwikkeling van extra programma in de periode 2024 – 2030.  
 
6.2.3  Advies 

� Zorg voor tijdige vervanging van de parkeergarage Atrium (812 parkeerplaatsen), die 
in de planontwikkeling voor Zuidasdok mogelijk wordt gesloopt. Daarbij kan mogelijk 
(een deel van) de restcapaciteit (460 parkeerplaatsen) in het plangebied (tijdelijk) 
worden ingezet. Houdt daarbij rekening met de parkeerbehoefte van de Rechtbank. 
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6.3  Deelgebied 3 Kop Zuidas 

 
Figuur 6.3.1: Deelgebied 3, Kop Zuidas 
 
6.3.1  Ruimtelijke ontwikkelingen 

De ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied Kop Zuidas zijn verdeeld in het gebied 
Beethoven, de kop Zuidas (nabij het stadsdeelkantoor) en de RAI. De RAI is in deze 
analyse apart beschouwd door de specifieke parkeerbehoefte en reeds ingezette 
oplossingen.  
 

Beethoven 2013 2016 2019 2023 

wonen 0 0 0 30000 

kantoren 0 30000 30000 30000 

bedrijfsruimte 0 0 0 0 

voorzieningen  14643 17758 30758 30758 

Totaal 14643 47758 60758 90758 

 

Kop Zuidas 2013 2016 2019 2023 

wonen 5800 25861 47861 86600 

kantoren 10000 10000 20000 42000 

bedrijfsruimte 0 0 0 0 

hotel 0 11000 11000 11000 

theater 0 0 0 14000 

voorzieningen  39341 43450 49450 55250 

Totaal 55141 90311 142311 208850 

Tabel 6.3.1: Ruimtelijke ontwikkelingen Kop Zuidas 
 
De ruimtelijke ontwikkelingen in Beethoven, aan de rand van het Beatrixpark, bestaan uit 
een gemengd programma van wonen, kantoren en voorzieningen.  
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In het gebied Kop Zuidas is tevens een gemengd bouwprogramma voorzien met 
woningen, kantoren en voorzieningen. De grootste ontwikkelingen vinden plaats na 2016. 
Het gebied is geïsoleerd is gelegen ten opzichte van de andere gebieden in de Zuidas en 
wordt daarom autonoom beschouwd.  
 
6.3.2  Parkeerbalans 

Beethoven 
In de parkeerbalans voor het gebied Beethoven is berekend dat er in 2023 volgens de 
norm 581 parkeerplaatsen mogen worden gerealiseerd. De huidige plannen houden 
rekening met de sloop van 160 straatparkeerplaatsen en realisatie van 690 nieuwe 
parkeerplaatsen. Ervan uitgaande dat de 160 parkeerplaatsen voorzien in de 
parkeerbehoefte van de huidige functies in het gebied dienen deze terug te komen. In de 
huidige plannen zijn daarom 51 parkeerplaatsen te weinig opgenomen dan de berekende 
behoefte volgens de vigerende parkeernorm.  
 
Wanneer wordt voorzien in de mogelijkheid tot (optimaal) dubbelgebruik is het aantal 
benodigde parkeerplaatsen met circa 165 te beperken.  
 

 
Figuur 6.3.2 Parkeerparagraaf Uitvoeringsbesluit Beethoven. 
 
Kop Zuidas 
Voor de kop Zuidas geldt dat er in de huidige plannen tot 2023 rekening wordt gehouden 
met de realisatie van 1.800 parkeerplaatsen. Daarbij is rekening gehouden met een 
openbare parkeergarage van 500 parkeerplaatsen voor het theater. Volgens de 
parkeernormen voorziet de ontwikkeling van circa 1.965 parkeerplaatsen in de 
toekomstige behoefte (zonder dubbelgebruik). Daarbij is voor het toekomstige theater een 
aparte parkeerbehoefte opgenomen van 500 parkeerplaatsen. Wanneer gerekend wordt 
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met optimaal dubbelgebruik is de parkeerbehoefte circa 1.650 parkeerplaatsen. Dit 
betekent een mogelijke reductie van bijna 300 parkeerplaatsen.  
 
6.3.3  Advies 

Beethoven 
Voor het gebied Beethoven wordt geadviseerd om:  
� Te onderzoeken of het inzetten van dubbelgebruik mogelijk is. Daarmee kan het 

aantal parkeerplaatsen dat in de huidige plannen is opgenomen met maximaal 165 
plaatsen worden gereduceerd. 

 
Kop Zuidas 
� Te onderzoeken hoe dubbelgebruik van de bestaande beschikbare parkeercapaciteit 

in het gebied (zowel het straatparkeren als in de garages) kan worden ingezet als 
parkeerruimte voor de ruimtelijke ontwikkelingen.  

� Te onderzoeken of het inzetten van dubbelgebruik voor de te ontwikkelen 
parkeervoorzieningen voor de kop Zuidas mogelijk is. Daarmee kan het aantal 
parkeerplaatsen dat in de huidige plannen is opgenomen mogelijk worden 
gereduceerd. De ontwikkeling van kantoren en voorzieningen bieden hier kansen toe. 

 
6.3.4  Ontwikkelingen RAI 

Voor de ontwikkeling van de RAI is op 28 maart 2012 een toekomstvisie vastgesteld. 
Daarin is een visie op hoofdlijnen opgenomen en zijn diverse onderdelen, waaronder 
parkeren, nader uitgewerkt in een strategisch plan. De ruimtelijke ontwikkelingen in de 
RAI zijn minder bepalend voor de parkeerbehoefte dan bij andere ontwikkelingen. De 
parkeerbehoefte wordt meer bepaald door de activiteitenkalender van de RAI. Daarom is 
de RAI als apart gebied beschouwd in deze analyse.  
 

RAI 2013 2016 2019 2023 

Wonen 0 0 0 0 

Kantoren 0 0 0 0 

bedrijfsruimte 0 0 0 0 

hotel 0 0 0 30000 

voorzieningen  145000 152000 157000 157000 

Totaal 145000 152000 157000 187000 

Tabel 6.3.2: Ruimtelijke ontwikkelingen RAI 
 
Bij de ruimtelijke ontwikkelingen in de RAI neemt de parkeervraag conform de 
parkeernorm toe met 450 parkeerplaatsen. In de toekomstvisie van de RAI is naast de 
beschikbare eigen parkeercapaciteit van circa 3.000 parkeerplaatsen de ontwikkeling van 
een parkeergarage van 1.000 plaatsen opgenomen. De 4.000 parkeerplaatsen op het 
eigen terrein van de RAI wordt de ijzeren voorraad genoemd. Dit voorziet in 95% van de 
evenementendagen in de vraag en zorgt voor minder afhankelijkheid voor de RAI van 
andere beschikbare parkeerplaatsen op piekmomenten. 
 
Om de piekmomenten van de RAI op te vangen is reeds een aantal maatregelen 
getroffen, die in de toekomst verder worden uitgebreid. Het gaat om: 
1 Inzet van extra beschikbare parkeercapaciteit op verschillende locaties (zie kaart 

parkeervoorzieningen RAI). 
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2 Inzet van parkeerplaatsen in de Mahlergarage van Q-park (gebeurt al). 
3 Inzet van parkeerplaatsen op de P+R ArenA (gebeurt al).  
4 Vanwege de bouw op parkeerterrein P15 wordt door de dienst Infrastructuur Verkeer 

en Vervoer in samenwerking met de RAI naar vervangende parkeerruimte op afstand 
gezocht. Daarvoor is het oude distributiecentrum van V&D langs Spaklerweg een van 
de mogelijkheden. 

5 Visie van de RAI is meer ontwikkeling van internationale evenementen en congressen 
waardoor er ook minder parkeerdruk zal zijn. 

6 Noordzuidlijn zal niet veel toegevoegde waarde hebben voor het afnemen van het 
autoverkeer naar de RAI. 

7 Verbeteren van het parkeerverwijssysteem en de vol/vrijsignaleringen. 
8 Daarnaast werkt de RAI mee aan een initiatief om de beschikbare parkeercapaciteit 

tijdens rustige momenten in te zetten voor de parkeerbehoefte van de buurtbewoners. 
 
Bezoekers worden met pendelbussen van de diverse parkeerplaatsen naar de RAI 
vervoerd en vice versa. 
 
Voor het toekomstige hotel zijn aanvullende parkeervoorzieningen gepland. Deze worden 
op de hotellocatie zelf gerealiseerd. In overeenstemming met het geldende locatiebeleid 
geldt een norm van 0,375 tot 1,5 parkeerplaats per hotelkamer. Gelet op de locatie direct 
aan het Station RAI is gekozen om de norm van 0,375 als maximumnorm te hanteren. Dit 
betekent een voorziening van 200 parkeerplaatsen. 
 

6.4  Deelgebied 4 Kenniskwartier 

 
Figuur 6.4.1: Deelgebied 4, Kenniskwartier met onder meer VUmc, VU en KK 
 

VUmc 

KK 

VU 
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6.4.1  Ruimtelijke ontwikkelingen 

De ruimtelijke ontwikkelingen in het Kenniskwartier zijn opgedeeld uit de drie locaties VU 
medisch centrum, VU en Kenniskwartier, dat zich rond de Gustav Mahlerlaan bevindt. In 
de onderstaande tabellen zijn de ontwikkelingen weergegeven. 
 

KK ZA expl gebied 2013 2016 2019 2023 

wonen 0 0 0 19000 

kantoren 0 39700 79700 114700 

voorzieningen  0 0 30600 69900 

Totaal 0 39700 110300 203600 

 

Huidige VU grond 2013 2016 2019 2023 

wonen 0 0 0 60500 

kantoren 0 0 0 12500 

voorzieningen  297357 297357 348685 280527 

Totaal 297357 297357 348685 353527 

 

VUMC 2013 2016 2019 2023 

voorzieningen  262500 334500 383500 383500 

Totaal 262500 334500 383500 383500 

Tabel 6.4: Ruimtelijke ontwikkelingen Kenniskwartier per locatie 
 
De ontwikkelingen bieden vooral in de realisatie van de woningbouw in de periode tussen 
2019 en 2023 kansen voor dubbelgebruik. Daarnaast zijn vooral voorzieningen 
opgenomen in de ontwikkelingen voor het VUmc. Voor deze voorzieningen is in 2010 een 
aparte parkeerbalans opgesteld.  
 
6.4.2  Parkeerbalans 

De parkeerbalans is voor dit onderzoek voor de drie locaties afzonderlijk opgesteld.  
De parkeernormen zijn mede bepaald op het, in opdracht van VU en VUMC opstelde 
Ecorysrapport. Uiteindelijke heeft dit geresulteerd in de door raad vastgestelde nomen.  
 
De gemeenteraad heeft in 2011 een besluit genomen over het aantal te realiseren 
parkeerplaatsen bij de ruimtelijke ontwikkelingen van het VUmc en de VU. Daarin is 
opgenomen dat voor het VUmc 2.175 en voor de VU 3.000 parkeerplaatsen zijn 
toegestaan. In de huidige situatie zijn voor VU en het VUMC 1.450 parkeerplaatsen 
gebouwd, circa 2.750 minder dan die parkeernorm momenteel toestaat. Daarentegen is 
ook het volledige programma nog niet gebouwd.  
 
VUmc 
Uit de inventarisatie van het gebruik van de huidige parkeervoorzieningen komt naar 
voren dat de restcapaciteit nog 370 parkeerplaatsen in de bestaande garages is (bron: 
parkeergegevens Parkeerbedrijf VU-VUmc). In de huidige plannen is de realisatie van 
totaal 2.131 parkeerplaatsen tot 2023 opgenomen. Dit valt binnen de gemaakte afspraken 
en komt aardig overeen met de theoretische parkeerbehoefte. 
 
VU 
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In het uitvoeringsbesluit is opgenomen dat de VU 3.000 parkeerplaatsen mag realiseren 
voor het gedefinieerde programma. 

Bij de VU is maatwerk toegepast, berekende norm: 
- wonen, 95.000 m2 (1:100) = 950 pp tot en met 2023  
- overig programma / voorzieningen, 396.000 m2 (1:193) =  2050 pp 
--> mogelijkheid om totaal 3.000 pp te realiseren door VU 

 
De nieuwe parkeerbalans berekent een parkeerbehoefte vanwege de ruimtelijke 
ontwikkeling tussen 2013 en 2023 van 837 parkeerplaatsen (zonder dubbelgebruik), 
waarbij rekening is gehouden met vervanging van de te slopen parkeervoorzieningen op 
het voorterrein (350 ppl.). Inclusief te behouden bestaande 350 parkeerplaatsen zijn dit 
1.187 parkeerplaatsen.  
In de huidige plannen tot 2023 zijn volgens de opgave van de Dienst Zuidas 1.150 nieuwe 
parkeerplaatsen opgenomen. Dit zijn er dus 37 meer dan volgens de berekening met de 
parkeernorm. In de huidige situatie zijn echter ruim 950 parkeerplaatsen minder 
aangelegd dan volgens de norm is toegestaan. 
 
Er valt op te merken dat de VU momenteel ruim binnen de kaders van de gemaakte 
afspraken over het aantal te realiseren parkeerplaatsen blijft.  
 
Kenniskwartier 
Voor het kenniskwartier is in de ontwikkelplannen rekening gehouden met de ontwikkeling 
van 852 parkeerplaatsen en behoud van 100 parkeerplaatsen op maaiveld. In totaal zijn 
dit 952 parkeerplaatsen. Conform de berekening in de parkeerbalans is voor de ruimtelijke 
ontwikkelingen tot 2023 een parkeerbehoefte van 1.507 parkeerplaatsen. Daarbij is geen 
rekening gehouden met het vervangen van het bestaande parkeerterrein (ruim 200 
parkeerplaatsen) op de Mahlerlaan naast de ACTA. Deze worden momenteel door andere 
voorzieningen gebruikt en komen op termijn grotendeels te vervallen. Dit betekent dat de 
huidige parkeerders een andere locatie moeten vinden.  
 
Voor het kenniskwartier zelf zijn dus ruim 500 parkeerplaatsen te weinig opgenomen in de 
plannen. Dit heeft onder meer te maken met het ontbreken van 60.000 m2 voorzieningen 
in de oude parkeerbalans. Dit verklaart een afwijking van 600 parkeerplaatsen. Mogelijk is 
daarnaast rekening gehouden met benutting van de capaciteit in de omgeving zoals de 
VU en het VUmc, maar dit is niet expliciet aangegeven. 
 
In het uitvoeringsbesluit voor het Kenniskwartier (16 februari 2011) zijn voor de 
ontwikkelingen Zuidas (kenniskwartier niet zijnde VU en VUmc) 3.192 parkeerplaatsen 
opgenomen tot 2025/2030, zie bijlage 4 .  
 
6.4.3  Advies 

In de huidige plannen voor de VU en het VUmc tot 2023 zijn in totaal 3.630 
parkeerplaatsen opgenomen. In de huidige situatie is een restcapaciteit aanwezig op de 
piekmomenten, ondanks het lage aantal parkeerplaatsen ten opzichte van de norm. Dit 
heeft verschillende oorzaken: 
- Het restrictieve parkeerbeleid van de VU en VUmc 
- Parkeerkosten, waardoor een deel van bezoekers en werknemers van de VU/VUmc 

op andere locaties parkeren (Amsterdamse Bos, Van der Boechorststraat, 
Buitenveldert west en Mahlerlaan). 
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De openstelling van de parkeergarage onder de nieuwbouw van het VUmc zal naar 
verwachting meer parkeerders trekken en de parkeerdruk op bestaande locaties 
verminderen.  
 
Voor de toekomst worden geen parkeerproblemen verwacht in het totale Kenniskwartier 
(inclusief VU en VUmc), indien voor de ruimtelijke ontwikkelingen tijdig parkeerfaciliteiten 
worden gerealiseerd. Wel zal de ontwikkeling van het Kenniskwartier rond de Mahlerlaan 
de bestaande parkeerders verdringen.  
 
Er wordt geadviseerd om: 
� De effecten van de ruimtelijke ontwikkelingen in het Kenniskwartier rond de 

Mahlerlaan op de bestaande parkeerders te onderzoeken. 
� Mogelijke vormen van dubbelgebruik bij de ontwikkelingen in het Kenniskwartier 

nader uit te werken. 
� De effecten van het voorgenomen experiment met parkeerduurbeperking en het 

instellen van een tarief op het parkeerterrein van de Bosbaan te monitoren. 
� Bij de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied te controleren of de gemaakte 

afspraken over te realiseren parkeerplaatsen goed worden toegepast.  
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6.5  Deelgebied 5 Mahler/Gershwin  

 
Figuur 6.5.1: Deelgebied 5, Mahler/Gershwin 
 
6.5.1  Ruimtelijke ontwikkelingen 

Gershwin 2013 2016 2019 2023 

wonen 34200 87690 148890 148890 

kantoren 35570 51570 64207 64207 

voorzieningen 19352 25179 32211 32211 

Totaal 89122 164439 245308 245308 

     

Mahler 2013 2016 2019 2023 

wonen 38961 38961 38961 38961 

kantoren 157550 157550 157550 157550 

voorzieningen rest 28154 28154 28154 28154 

Totaal 224665 224665 224665 224665 

     

ABN AMRO 2013 2016 2019 2023 

kantoren 90000 90000 90000 90000 

Totaal 90000 90000 90000 90000 

Tabel 6.5: Ruimtelijke ontwikkelingen Mahler/Gershwin 
 
Voor ABN/AMRO en Mahler zijn geen ruimtelijke ontwikkelingen meer gepland tot 2023. 
Voor Gershwin is de ontwikkeling van een combinatie van wonen, kantoren en 
voorzieningen voorzien.  
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6.5.2  Parkeerbalans 

De parkeerbalans geeft aan dat voor de ontwikkelingen tot en met 2023 in Gershwin 
1.390 parkeerplaatsen noodzakelijk zijn indien geen dubbelgebruik wordt gerealiseerd. Dit 
komt aardig overeen met het aantal parkeerplaatsen van 1.373 dat in de huidige 
planvorming voor Gershwin is voorzien. Uit de berekening van de huidige 
parkeercapaciteit en het gebruik blijkt dat er op het piekmoment in het totale deelgebied 
(dus inclusief de Mahlergarage) een restcapaciteit is van ruim 900 parkeerplaatsen. 
Theoretisch zijn er dus voldoende parkeerplaatsen in het gebied om de ruimtelijke 
ontwikkelingen te faciliteren. Daarbij zijn de parkeerplaatsen van P16 buiten beschouwing 
gelaten, omdat deze komen te vervallen en in de huidige situatie vaak niet voor 
gebruikers van het gebied beschikbaar zijn. Mét optimaal dubbelgebruik kan dit aantal 
worden beperkt tot 1.120.  
 
Voor het plangebied Mahler/Gershwin zijn geen parkeerproblemen te verwachten door de 
ruimtelijke ontwikkelingen indien de parkeerplaatsen worden gerealiseerd die in de 
huidige plannen zijn voorzien.  
De parkeercapaciteit van het gebied wordt in de huidige situatie niet optimaal benut. Dit 
zijn ruim 850 parkeerplaatsen in de garages Mahler en Symphony. Een deel van deze 
onderbenutting ontstaat mogelijk door het tariefsverschil tussen de garages en de 
parkeerplaatsen in de omgeving.  
 
6.5.3  Advies 

Voor deelgebied Mahler/Gershwin wordt geadviseerd om: 
� Het efficiënter gebruik van de huidige parkeercapaciteit in het gebied nader te 

onderzoeken. Bijvoorbeeld door het verkleinen van de verschillen in de tarieven 
tussen de garages en het omliggende parkeerareaal. Een andere mogelijkheid is het 
bekijken of bestaande parkeervoorzieningen kunnen worden ingezet om de ruimtelijke 
ontwikkelingen te faciliteren en mogelijk het aantal te ontwikkelen parkeerplaatsen te 
reduceren. 

� Het dubbelgebruik van nieuw te ontwikkelen parkeerplaatsen voor deelgebied 
Mahler/Gershwin te onderzoeken, zodat het aantal parkeerplaatsen kan worden 
beperkt. 

� De effecten van het experiment met parkeerduurbeperking af te wachten om 
aanvullende maatregelen uit te werken. 
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6.6  Deelgebied 6 Vivaldi  

 
Figuur 6.6.1: Deelgebied 6, Vivaldi 
 
6.6.1  Ruimtelijke ontwikkelingen 

Vivaldi 2013 2016 2019 2023 

wonen 14641 14641 14641 14641 

kantoren 91012 91012 91012 171012 

voorzieningen 18000 18000 18000 19500 

Totaal 123653 123653 123653 205153 

     

Boelenhoven 2013 2016 2019 2023 

wonen 0 0 0 37000 

kantoren 25900 25900 0 41000 

voorzieningen 5000 15000 10000 21000 

Totaal 30900 40900 10000 99000 

     

Ravel Nieuw 2013 2016 2019 2023 

wonen 20500 20500 20500 61900 

kantoren 0 0 0 11840 

voorzieningen rest 1000 1000 1000 28200 

voorzieningen 1000 1000 1000 28200 

Totaal 21500 21500 21500 101940 

Tabel 6.6: Ruimtelijke ontwikkelingen Vivaldi per locatie 
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In deelgebied 6, Vivaldi wordt in de komende jaren een gemengd programma 
gerealiseerd, met de nadruk op kantoren. Vooral de combinatie met wonen biedt 
mogelijkheden voor dubbelgebruik. De meeste woningbouw wordt in Ravel ontwikkeld. 
 
 
6.6.2  Parkeerbalans 

In het uitvoeringsbesluit van Vivaldi (februari 2006) is een tabel opgenomen waarin het 
aantal parkeerplaatsen per functie is aangegeven. Onduidelijk is welke parkeernormen als 
uitgangspunt zijn genomen, voor welk planjaar (welk programma) de parkeerbalans is 
opgesteld en of het huidige programma in het gebied in deze parkeerbalans is 
opgenomen. 
 

 
Figuur 6.6.2: Berekening benodigde parkeervoorzieningen uitvoeringsbesluit Vivaldi 
 
De nieuwe parkeerbalans is daarom niet te vergelijken met de parkeerbalans uit het 
uitvoeringsbesluit. 
 
Op basis van de nieuwe parkeerbalans blijkt dat voor de ruimtelijke ontwikkelingen 
gepland tussen 2013 en 2023 op de drie locaties in totaal 2.532 parkeerplaatsen nodig 
zijn zonder dubbelgebruik en 2.177 met dubbelgebruik. Dit is inclusief de vervanging van 
te slopen parkeerplaatsen in het gebied, maar exclusief vervanging van de bestaande 
parkeerplaatsen van P16, aangezien deze niet in gebruik zijn voor het gebied. In de 
huidige plannen zijn vooralsnog 2.519 parkeerplaatsen opgenomen.  
Op de locatie Ravel en Boelenhoven zijn in de huidige plannen meer 
parkeervoorzieningen opgenomen dan de berekening conform de vigerende parkeernorm. 
In Vivaldi zijn fors minder parkeerplaatsen opgenomen dan conform de vigerende 
parkeernorm noodzakelijk is. De extra parkeerplaatsen in Ravel en Boelenhoven zijn 
bedoeld voor de ontwikkelingen van Vivaldi. Onduidelijk is welke parkeervoorzieningen 
voor welke functies zijn bedoeld en of er rekening is gehouden met dubbelgebruik. In 
totaal is het aantal parkeerplaatsen dat nu in de planvorming van de drie ontwikkellocaties 
is opgenomen vrijwel gelijk aan de berekende parkeerbehoefte conform de vigerende 
parkeernormen. 
 
Wanneer optimaal dubbelgebruik in de plannen nader wordt uitgewerkt kan voor het totale 
deelgebied een reductie van de te realiseren parkeerplaatsen worden bereikt van 
maximaal 329 parkeerplaatsen.  
 
In de huidige situatie is er een tekort aan parkeerplaatsen in het gebied geconstateerd. Dit 
blijkt onder meer uit het foutparkeren van voertuigen op de openbare weg en de hoge 
bezetting van de parkeergarages. Vooralsnog is in de planvorming geen rekening 
gehouden met realisatie van extra parkeerplaatsen voor het huidige programma. 
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6.6.3  Advies 

� In de huidige plannen zijn in Ravel meer parkeerplaatsen opgenomen dan de 
vigerende parkeernormen toestaan en in Vivaldi fors minder. De relatie tussen deze 
aantallen is onduidelijk. Werk de deelplannen verder uit en pas de vigerende 
parkeernormen toe om het benodigde aantal parkeerplaatsen te berekenen. 

� Onderzoek de mogelijkheden voor dubbelgebruik in de ontwikkeling van de 
parkeervoorzieningen voor het ruimtelijke plannen. Houd daarbij rekening met de 
acceptabele loopafstanden van de verschillende functies. 
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7  Conclusies  

Op grond van de analyse per deelgebied en de daarbij opgesomde conclusies zijn de 
volgende overkoepelende conclusies voor het Zuidasgebied te trekken: 
 
Conclusies huidige situatie 
� In de huidige situatie doen zich op de volgende locaties knelpunten voor met 

betrekking tot de Zuidas en omliggende woongebieden (p-druk > 90%): 
o Parkeren Rechtbank 
o Parkeerterrein Bosbaan (Amsterdamse Bos) 
o Straatparkeren Gustav Mahlerlaan (in deelgebied Kenniskwartier) 
o Straatparkeren De Boelelaan (in Buitenveldert) 
o Straat- en garageparkeren Deelgebied Vivaldi  

� Er is sprake van overloop van Zuidas naar de omliggende woonbuurten. Dit blijkt uit 
het overzicht van de verkochte dagkaarten en kaarten voor met een parkeerduur van 
4 tot 8 uren, alsmede het groot aantal bezette parkeerplaatsen bij de Bosbaan. 
Hiervoor zijn mogelijk drie oorzaken: 

o Tariefverschillen; 
o Het stringente toewijzingsbeleid van parkeervoorzieningen van eigen 

personeel (VU-VUMC); 
o Een tekort aan parkeerplaatsen binnen de Zuidas 

� Er zijn in 2013 op de Zuidas ruim 2.000 parkeerplaatsen vrij op een gemiddelde 
werkdag. Dit is circa 19% van het totale parkeerareaal.  

� Indien alle bezoekers van de Zuidas die nu buiten de Zuidas parkeren binnen de 
Zuidas zouden parkeren -wat uitgangspunt bij de ontwikkeling van Zuidas is-, komt de 
parkeerdruk in een groot aantal gebieden boven de 90% uit (zie ook figuur 4.3). 

� Diverse bedrijven binnen de Zuidas ervaren de parkeernormen als knelpunt en 
hebben oplossingen gevonden om extra parkeercapaciteit aan te wenden. Dit betreft 
Loyens Loeff, De ABNAMRO, het WTC en de rechtbank. Met Deloitte zijn afspraken 
gemaakt voor extra parkeerplaatsen boven de norm.  

� Dienst Zuidas merkt dat vanuit de markt vraag is naar kleine woningen, waarvoor de 
parkeervraag lager ligt dan de norm. 

� Sinds 2008 zijn ca. 1.700 parkeerplaatsen opgeheven binnen de Zuidas zonder dat 
de bijbehorende functies zijn verdwenen. 

 
Conclusies toekomstige situatie 
� De geplande parkeercapaciteit op de Zuidas, inclusief sloop van bestaande 

parkeervoorzieingen, is in 2023 voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de periode 2012 
– 2023 lager dan de norm die is vastgelegd in de nota parkeernormen Zuidas 2001. 
Het totaal aantal parkeerplaatsen in de huidige plannen is bijna 1.000 parkeerplaatsen 
minder (inclusief parkeerplaatsen die volgens de huidige plannen boven de norm zijn 
opgenomen16), dan het berekende aantal ppl conform de vigerende normen.  

� De parkeerreductieopgave van 20% lijkt in 2023 bijna te worden behaald. Inzicht in de 
periode tussen 2023 en 2028 ontbreekt echter. 

                                                      
16

 Dit verschil is deels te verklaren door de 20% reductieopgave die door de Raad is opgelegd aan de 
ontwikkeling van de Zuidas. 
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� Met een beschikbare capaciteit in 2023 van 21.000 en een gewenste capaciteit van 
bijna 21.000 is getalsmatig het parkeren op de Zuidas als totaal in balans. Er zijn wel 
verschillen tussen de deelgebieden. Er zijn gebieden met een overmaat aan 
parkeerplaatsen en gebieden met een tekort.  
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Bijlage 1 Overzicht brondocumenten 

Nr. 
DOC-
naam Naam 

1 DOC1 Parkeerverordening 2013  
2 DOC2 Gevoeligheidsanalyse Zuidas 2011 
3 DOC3 Verkeercijfers 2008  
4 DOC4 Verkeersstudie Zuidas 2011 
5 DOC5 Verkeersstudie Zuidas 2013 

6 DOC6 
Mobiliteit, Parkeerbalans en verkeersgeneratie nieuwbouw VU en 
Vumc, Ecorys 2010 

7 DOC7 
Te verwijderen en te compenseren parkeerplaatsen als gevolg van de 
werkzaamheden aan Zuidasdok  

8 DOC8 Parkeerdrukmetingen 2010 & 2012  
9 DOC9 Parkeerbalans 2008  

10 DOC10 Parkeerbalans 2012  

11 DOC11 
Gegevens over de bezetting en het gebruik van openbare 
parkeerplaatsen:  

12 DOC12 Nota Parkeren in Zuid 25-5-2011 
13 DOC13 Locatiebeleid Amsterdam 2008  
14 DOC14 Topografisch kaartmateriaal  

15 DOC15 
Gegevens over de bezetting en het gebruik van particuliere 
parkeerplaatsen:  

16 DOC16 Gegevens over het huidige autobezit onder bewoners van de Zuidas  

17 DOC17 
Gegevens over het huidige aantal werknemers op de Zuidas: STEC 
memo 

18 DOC18 Bouwontwikkeling Zuidas per fase 2013 – 2017 en 2023  
19 DOC19 Leegstand kantoren in de Zuidas.  
20 DOC20 Bezettingsgegevens parkeerareaal RAI: Autotellijst RAI 
21 DOC21 Parkeernormen zoals vastgesteld in de Visie Zuidas 2009  

22 DOC22 
Memo BOZ: Opgave om 20%-reductie op het aantal te realiseren 
parkeerplaatsen 

23 DOC23 Rapportage waardeontwikkeling parkeerplaatsen 2011  
24 DOC24 Bron parkeernormen: Marktconsultatie voor kavel 11+12 Gershwin.  
25 DOC25 Programma akkoord Stadsdeel Zuid  
26 DOC26 Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening Stadsdeel Zuid  
27 DOC27 Advies parkeerverordening  
28 DOC28 Parkeerbeleid stadsdeel tarieven, vergunninguitgifte etc.  

29 DOC29 
Overzicht van voornemens tot flankerende maatregelen bij stad en 
Stadsdeel Zuid.  

30 DOC30 In het stadsdeel loopt een experiment voor bezoekersparkeren;  
31 DOC31 Uitgevoerde verkeersstudie bij het Kenniskwartier  
32 DOC32 Enqueteonderzoek parkeergedrag VUmc 
33 DOC33 Memo parkeren VU en ACTA 
34 DOC34 Website parkeren zuidas: http://www.zuidaslife.nl/parkeren/ 
35 DOC35 Bestemmingsplan Gershwin 
36 DOC36 Nieuwsbrief Zuidas met leegstandpercentage 
37 DOC37 Brief BPZ parkeeroverlast Zuidas 
38 DOC38 Kaarten parkeerdruk straatsecties 
39 DOC39 Rapportage parkeerdrukmeting (GC) 
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40 DOC40 Notitie slagboom passeringen garages Kenniskwartier 
41 DOC41 Straatsecties Zuid  
42 DOC42 Parkeer rapportage studenten facilitair, Vumc 
43 DOC43 Informatie te compenseren parkeerplaatsen Zuidasdok 
44 DOC44 Dagelijks Bestuur Flap Parkeerverordening 2013 
45 DOC45 Achtergrondinfo waardebepaling parkeerplaatsen GC 
46 DOC46 Achtergrondinfo (2) waardebepaling parkeerplaatsen GC 
47 DOC47 Realisatie Zuidas 2012-2015 
48 DOC48 Info uit parkeerautomaten CITION 
49 DOC49 Parkeerbalans per deelgebied voor jaren 2011, 2016, 2025, 2035 
50 DOC50 Parkeerlocaties RAI 
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Bijlage 2 Overzicht parkeergarages 

naam garage gebruiker(s) beheerder aantal aantal aa ntal aantal kosten kosten gem bez (%) in 2012 
      parkeer- parkeer- parkeer- abonnements- abonn ement kort- weekdag za zo 
      plaatsen plaatsen plaatsen houders per maand parkeren 15:00  14:00 14:00 
      totaal openbaar niet- openbaar     per uur       

Forum Loyens&Loeff   223 0 223 211     100 19 19 

Olympic Plaza ATC NY, TPG   55 0 55 39     100 0 0 

Rechtbank Rechtbank   330 100 230   niet gratis   100 10 10 

Atrium Stibbe, CRI, Atrium RWS, Atrium 812 0 812      €       2,50        

WTC WTC WTC 1198 294 904 1000    €       4,20  52,8 1 1 

RAI RAI RAI 2950 0 2950     €16 per dag       

Luminuz 
(stadsdeelkantoor) 

bewoners, 
werknemers, 
bezoekers   117 0 117    €        24,66    93,8 0 0 

Flow ROC   167 127 40 40  €       199,00   €       3,00  60,8 19,1 19,1 

Ernst&Young Ernst&Young   430 0 430             

Spaces     238 0 238       100     

Eurocenter o.a. Holiday Inn Q-Park 500 235 265 onbekend wachtlijst  €       4,80  100 17 17 

De Klencke     260 0 260 onbekend     31     

ABN AMRO ABN AMRO   701 0 701 784     90 25 25 

Mahler diverse Q-Park 1850     onbekend  €       574,12   €       5,70  59,6 10 10 

Symphony diverse Q-Park 650 530 120 onbekend  €       534,89   €       5,70  50,8 9 9 

Miles&Django vooral bewoners   209 0 209             

ACTA (P2 Vumc) bezoekers+patienten 
Parkeerbedrijf 
VU-VUmc 450 450        €       3,33  58,2 9 6 
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O&D ACTA-personeel 
Parkeerbedrijf 
VU-VUmc 138 0 138    €       327,73    29 2 1 

poli 

zorgpersoneel, na 
17.00 uur ook 
bezoekers+patiënten 

Parkeerbedrijf 
VU-VUmc 398 0 398       81,2 20 22 

Vumc (AVB) zorgpersoneel 
Parkeerbedrijf 
VU-VUmc 180 0 180       72,6 35 38 

tuin zorgpersoneel 
Parkeerbedrijf 
VU-VUmc 70 0 70             

Westflank (P1)   
Parkeerbedrijf 
VU-VUmc 420                 

campusterrein VU 
(P3) 

VU-personeel + 
zorgpersoneel, ook 
bezoekers 

Parkeerbedrijf 
VU-VUmc 350 0 350      €       3,33  58,8 10 5 

Boer&Croon Boer&Croon   85 34 51 200           

MeerParc     onbekend                 
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Bijlage 3 Toelichting ABC-locaties 

Een A-locatie  is een gebied rond een bijzonder hoogwaardig openbaar vervoer 
knooppunt. Voor Amsterdam zijn dat de vijf belangrijkste NS-stations: Centraal Station, 
Station Zuid , Station Sloterdijk, Amstelstation en Station Bijlmer. Een A-locatie heeft als 
kenmerk dat alle bestemmingen binnen circa 10 minuten vanaf het station bereikbaar zijn, 
dus óf op circa 1000 meter loopafstand liggen óf met behulp van aanvullend vervoer in 
circa 10 minuten bereikbaar zijn. 
 
Een B-locatie  is een gebied dat uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar is en/of een 
relatief snelle (openbaar vervoer of langzaam verkeer) verbinding heeft naar tenminste 
één hoogwaardig openbaar vervoer knooppunt. Voor een B-lokatie geldt dat 
bestemmingen binnen circa 15 minuten vanuit een A-locatie bereikbaar moeten zijn, dat 
wil zeggen óf op circa 1500 meter loopafstand óf in circa 15 minuten met natransport 
openbaar vervoer en/of vanaf een afslag van het Rijkswegennet is de bestemming in circa 
15 minuten per auto bereikbaar. 
 
Een C-locatie  is een gebied waar de bereikbaarheid per openbaar vervoer (vooralsnog) 
beperkt is, maar de bereikbaarheid per auto daarentegen relatief gunstig. Dit geldt vooral 
voor de gebieden buiten de Ring. Kenmerkend voor een C-locatie: Vanaf een afslag van 
het Rijkswegennet is de bestemming in circa 10 minuten per auto bereikbaar. 
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Bijlage 4 Parkeerbalans Kenniskwartier Uitvoeringsb esluit 

Uitvoeringsbesluit KK, d.d. 16 februari 2011. 
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Bijlage 5 Parkeerbehoefte Ontwikkelgebieden Zuidas  

In onderstaand overzicht is de berekening opgenomen van de parkeerbehoefte van de ontwikkellocaties op de Zuidas tussen 2013 en 2023.  
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