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Zuidas rapportage, 
eerste halfjaar 2012

Elk half jaar rapporteert Dienst Zuidas over de 
ontwikkelingen van Zuidas. Hoe staan de ontwikkelingen 
van de bouwplannen er voor? Hoe verhouden de uitgaven 
zich ten opzichte van de inkomsten? In dit document vindt u 
de hoofdlijnen en belangrijkste ontwikkelingen.  
Dienst Zuidas laat hiermee zien dat er nog altijd veel gebeurt 
in Zuidas en dat de beschikbare middelen zo effectief 
mogelijk worden ingezet. Daarbij verliezen we de toekomst 
van Zuidas op lange termijn niet uit het oog.
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In het eerste half jaar zijn een aantal 
belangrijke beslissingen genomen, die 
bepalend zijn voor de voortgang van Zuidas: 

De gemeenteraad heeft het Bestemmingsplan 
Gershwin op 25 januari vastgesteld en het 
Bestemmingsplan VUmc op 21 maart jl. 

Het Bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West 
en het Bestemmingsplan VU/VUmc inclusief de 
MER VU/VUmc zijn onherroepelijk. De gemeente 
Amsterdam en de VU hebben nieuwe afspraken 
gemaakt over planning en levering van gronden 
en invulling daarvan bij de in 2009 gesloten 
samenwerkingsovereenkomst (SOK). 

Stadsdeel Zuid heeft een nieuw bestemmingsplan 
vastgesteld voor de nieuwe locatie van de 
schoolwerktuinen. 

Op 26 juni heeft B&W besloten om het 
inpassingscenario voor AFC zoals voorgesteld in het 
Schetsplan Ontwikkelingsmodel Ravel aan te wijzen 
als nader uit te werken inpassingscenario voor AFC 
en het scenario van ’t Loopveld definitief te laten 
vervallen. Dit onder meer om de ontwikkelingen 
op de Zuidas (waaronder het Zuidasdok, 
planontwikkeling Ravel en een eventuele inpassing 
van de Amstelveenlijn) mogelijk te maken.
Naar aanleiding van het Collegebesluit wordt de 
huidige huurovereenkomst tussen gemeente en 
AFC na 1 september 2014 niet verlengd. 
AFC wordt een nieuwe huurovereenkomst 
aangeboden voor na 1 september 2014, gebaseerd 
op een inpassing zoals voorgesteld in het 
Ontwikkelingsmodel Ravel. 

ZuidasDok
Rijk, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam 
en provincie Noord-Holland hebben op 9 juli de 
Bestuursovereenkomst ZuidasDok getekend. In 
febuari was er al overeenstemming over de totale 
kosten en bijdragen. De maanden daarna is gewerkt 
aan risico allocatie en corporate gouvernance en 
heeft de Gateway review plaatsgevonden. 

1. Bestuurlijke besluitvorming 
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In het eerste en tweede kwartaal zijn een 
aantal concrete acties uitgevoerd die de 
voortgang van Zuidas een impuls hebben 
gegeven:

Wonen
Gershwin: De schetsontwerpen voor de woningen 
op kavel 1A (zie kaart) aan de Beethovenstraat 
die door G&S worden ontwikkeld zijn gereed en 
worden uitgewerkt naar een Voorlopig Ontwerp. 
Het gaat om circa 2.200 m2 woningen.

G&S is als winnaar geselecteerd voor de tender 
wonen en kantoor op kavel 14+16. Hier komen 
circa 140 woningen en een kantoor van maximaal 
8.000 m2

Op 6 juni is de start van de bouw appartementen 
op kavel 3 (‘OPZUID’) feestelijk ingeluid. Van de 46 
woningen is de helft verkocht.

De mantelovereenkomst met Royaal Zuid, met 
daarin de nieuwe faseringsafspraken voor kavels 
9 en 10, is ondertekend. Nog dit jaar zal de 
omgevingsvergunningaanvraag voor de eerste van 
deze kavels worden ingediend. Op kavel 9 worden 
circa 60 sociale huurwoningen gebouwd. Op kavel 
10 gaat het om mogelijk 150 woningen. 

Voor de kavels 11 en 12 is een markconsultatie 
gehouden. Deze gaf een positief beeld van de 
mogelijkheden om deze twee kavels deels in het 
middensegment te ontwikkelen. De selectie wordt 
inmiddels voorbereid. Hier gaat het om maximaal 
21.000 m2

Kop Zuidas: Bouwgroep Kop van Zuidas 
ontwikkelt circa 40 woningen middels collectief 
opdrachtgeverschap op kavel H1 en H2

Er is een overeenkomst gesloten met COD en  
AM Wonen over woningbouw op kavel H.

Werken
De VU heeft voor de geplande nieuwbouw O2, 
het labgebouw voor biochemisch onderzoek een 
gewijzigd bouwplan opgesteld. O2 komt naast het 
VUmc. 

VUmc heeft het Voorlopig Ontwerp (VO) 
gepresenteerd voor het Imaging Center. Hier 
worden alle beeldvormende medische technieken 
bijeen gebracht. Het gebouw komt vlakbij het 
ziekenhuis aan de Gustav Mahlerlaan.

Het Definitief Ontwerp voor het gebouw van 
Stibbe in Beethoven is gereed.

AkzoNobel/ING en een aantal bezwaarmakers 
hebben een vaststellingsovereenkomst gesloten. 
De bouwvergunning voor AkzoNobel, de 
parkeergarage fase 1 (Beethoven) en de derde 
kapvergunning zijn daarmee onherroepelijk 
geworden. 

G&S heeft een Voorlopig Ontwerp (VO) voor 
kavels 1A en 2A (kantoorgebouw) op Gershwin 
gemaakt, deze worden in de zomer in supervisie 
en welstand behandeld. 

De RAI heeft voor het Scheldepleingebouw 
een ontwerp gemaakt en er is een 
omgevingsvergunning aangevraagd. 

In aanbouw
Het nieuwe St. Nicolaaslyceum heeft het hoogste 
punt bereikt. De verhuizing van het oude gebouw 
naar de nieuwe school vindt plaats in oktober.

OVG heeft de bouwplaats Deloitte/OVG ingericht 
en is gestart met de bouw. 

2. Resultaten
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Voorzieningen
COD gaat het hotel ontwikkelen voor Motel One 
in Kop Zuidas. 

Het nieuwe gebouw van het ROC van Amsterdam 
aan de Europaboulevard is opgeleverd en de 
openbare ruimte rondom is ingericht.

De werkzaamheden aan het Station Amsterdam 
Zuid zijn afgerond. Het winkelaanbod is 
uitgebreid, de stationsentree is verbeterd en de 
fietsenstallingen uitgebreid. 

De aanbesteding voor de sloop van het St. 
Nicolaaslyceum is van start gegaan. De start sloop 
is gepland in november 2012.

Aan het Geert Groote college is de 
bouwvergunning voor de nieuwbouw verleend.  
De sloop van het oude gebouw is al gestart. 

Tijdelijke voorzieningen 
Er is een tijdelijk voetbalveldje aangelegd 
op de braakliggende ROC kavel in de Fred. 
Roeskestraat.

Er komt een tijdelijke boomkwekerij op de locatie 
van kavel L in Kop Zuidas.

Vanwege de blijvende interesse uit de 
markt voor de ontwikkeling van tijdelijke 
studentenhuisvesting in deelgebied Ravel is er 
(nadat de selectieprocedure zonder gunning 
was afgerond) een pitch georganiseerd onder 
de geïnteresseerde partijen. Uit deze pitch zijn 
twee partijen geselecteerd waarmee een nadere 
verkenning is gestart voor de ontwikkeling en 
realisatie van tijdelijke studentenhuisvesting op 
deze locatie. 

Project OASE (tijdelijke invulling van de 
Boschkavel op Mahler) is binnen de gestelde 
exploitatietermijn (planning verwijdering 
tramboog) niet haalbaar. Onderzocht wordt 
of verlengen van de exploitatietermijn en/
of het wijzigen van kwalitatieve en financiële 
uitgangspunten mogelijk is. 

15 by 15 
Zuidas heeft samen met haar relaties een extra 
pakket acties geformuleerd genaamd 15 by 15. 
15 acties die Zuidas vóór 2015 wil realiseren. Deze 
acties zijn vooral gericht op meer levendigheid in 
Zuidas. Onderstaande acties zijn in de eerste helft 
van 2012 gerealiseerd:

De Noordkant van het Mahlerplein heeft extra 
fietsstallingsplekken en zitgelegenheid gekregen. 

Er is in samenwerking met het Stadsdeel Zuid een 
hardlooproute naar de Amstelscheg ontwikkeld.

Het kunstproject Kunstreservebank is geopend. 
Hier worden ‘kunstige’ munten geslagen. 

Bodyworlds in EXPO Zuidas was succesvol en 
heeft gemiddeld 2.000 bezoekers per maand 
getrokken. 

Zuidas Culinair trok honderden bezoekers die 
genoten van specialiteiten van restaurants in 
Zuidas en een optreden van het VU koor.
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Openbare ruimte
De openbare ruimte langs  de Nuon-kavel 
aan de Barbara Strozzilaan (Vivaldi) is tijdelijk 
ingericht met bomen en bestrating, verlichting en 
straatmeubilair. 

De preselectie van aannemers voor de brug over 
de De Boelegracht is afgerond.

Verkeer & vervoer

De herinrichting van de Amstelveenseweg kruising 
de De Boelelaan is 11 juni gestart. Doel is een 
betere ontsluiting van Zuidas.  

Ten westen van de hoofdingang van het VU 
Hoofdgebouw is een voetgangersoversteek 
aangelegd. 

Ten zuiden van de Mahlerlaan en tussen 
de Mahlerlaan en de De Boelelaan is een 
dubbelzijdig fietspad aangelegd.

Er wordt gewerkt aan een route voor langzaam 
verkeer tussen de schoolwerktuinen en sportclub 
Buitenveldert.

Vooruitlopend op definitieve herprofilering van de 
De Boelelaan Oost worden er ter verbetering van 
de doorstroming en veiligheid een aantal tijdelijke 
maatregelen uitgevoerd. De uitvoering daarvan 
vindt in oktober plaats.
 
Er zijn schetsontwerpen uitgewerkt om de 
verkeersdruk op de kruispunten Europaboulevard/
A10-Noord en De Boelelaan/Europaboulevard/
A10-Zuid te verminderen en de doorstroming te 
bevorderen. 

De Taskforce Bereikbaarheid Zuidas is gestart met 
een aantal grote bedrijven gevestigd in Zuidas. 
Er is een huishoudelijk reglement uitgewerkt en 
Ruud Bergh, directeur SADC, is als onafhankelijk 
voorzitter geïnstalleerd. Deze afspraken zijn  in 
het kader van de schikking met het WTC/CBRE 
overeengekomen. Er komt een dynamisch 
verkeersmodel waarmee verkeersstromen 
inzichtelijk worden gemaakt. 

Duurzaamheid 
De Quickscan BREEAM over duurzame 
gebiedsontwikkeling is opgeleverd.

Water
Er is een vervolg gemaakt met het opstellen van 
integrale waterbergingskaarten inclusief een 
actualisatie van de waterbalans Zuidas.

Groen
Er zijn bomen geplant langs de De Boelelaan. 
Op het Gershwinplein zijn 15 bomen (Anna 
Paulowna’s) in de volle grond geplant. 

Tegenover de Rechtbank aan de Parnassusweg is 
een vaste plantenborder aangelegd.

Er zijn  bijenkasten gerealiseerd, insectenhotels en 
boomstammen voor wilde bijen in combinatie met 
bloemrijk grasland. 

De braakliggende terreinen rond tennisbaan en 
moestuin, langs de De Boelelaan en de Antonio 
Vivaldilaan zijn ingezaaid met een kleurige mix 
van wilde bloemen en kruiden voor aantrekkelijker 
beeld en meer ecologische waarden.

In het water bij de Fred. Roeskestraat zijn 
meerkoetnesten geplaatst.

In het Beatrixpark en oksel A10 zijn ooievaarspalen 
geplaatst.

Sportcentrum BL46 heeft een groene buitengevel 
aan de De Boelelaan van kleurige klimop en 
wingerd gekregen. Op het braakliggende 
terrein achter BL46 zijn boomstammen/stronken 
neergezet.

De uitbreiding van station Zuid heeft een  
groen dak. 

3. Thema’s 



7

De voorbereiding van bestemmingsplan 
Beethoven fase 1 is gestart. Het bestemmingsplan 
is het planologische kader voor de ontwikkeling 
van de kavels St. Nicolaaslyceum, Stibbe en 
AkzoNobel en de ondergrondse parkeergarage. 

De tender voor Kapel en Convict St. 
Nicolaaslyceum is in voorbereiding. Plan van 
aanpak en selectiecriteria zijn opgesteld. Na 
taxatie van de gebouwen wordt het besluit tot 
behoud van het convict  aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 

Het concept-ontwerp bestemmingsplan Fred. 
Roeskestraat is afgerond. De tenderprocedure 
voor de kavel van het voormalige ROC is van 
start gegaan. De British School heeft een 

vergunningsaanvraag ingediend voor tijdelijke 
lokalen en de Rietveld Academie wil uitbreiden. 
All-in Real Estate heeft een bod gedaan voor de 
kavel op de paviljoenstrook. Geplande start bouw: 
maart 2013. 

Over de mogelijkheid om op kavel C2 in Kop 
Zuidas een multi tenant gebouw te tenderen is op 
de PROVADA de markt geconsulteerd. 

Het document ‘Ruimtelijke Randvoorwaarden 
Station RAI’ is afgerond. Er komt een oostelijke 
opgang en de noordkant van de stationshal wordt 
naar verwachting uitgebreid. Er is een eerste 
aanzet gemaakt voor de  herinrichting openbare 
ruimte. 

Inspraak en participatie 
Er is een informatieavond voor bewoners 
georganiseerd omdat het fietspad over het terrein 
van kavel 3 in Beethoven omgeleid moet worden 
via de Prinses Irenestraat

In cocreatie  met omwonenden, bedrijven en 
geïnteresseerden wordt een schetsontwerp 
voor een nieuw stukje Beatrixpark ontwikkeld 
, dat vrijkomt na de  sloop van het huidige St. 
Nicolaaslyceum.

Zo’n 175 omwonenden en belangstellenden 
bezochten de informatiemarkt ZuidasDok op 3 
april. 

Van 8 maart - 18 april lag de Structuurvisie 
ZuidasDok ter inzage.

Communicatie 
Hello Zuidas is 1 januari officieel van start 
gegaan als Stichting Hello Zuidas. In mei is het 
Engelstalige magazine Hello Zuidas in een oplage 
van 20.000 gelanceerd en verspreid in Zuidas, 
Amsterdam Zuid en op Schiphol.

Er zijn presentaties over ZuidasDok verzorgd aan 
de stadsdeelraad Zuid, Provinciale Staten Noord-
Holland, VNO-NCW, Metropoolregio Amsterdam 
en de Kamer van Koophandel en er hebben 
diverse gesprekken met politici (lokaal en landelijk) 
plaatsgevonden.  

Dienst Zuidas was vertegenwoordigd op de MIPIM 
beurs in Cannes en de PROVADA

Project- en themacommunicatie:
   Kop Zuidas: Zelfbouwkavels: brochure, 

bezichtiging en zelfbouwmarkt en kijkdag 
particuliere zelfbouw op locatie van de H3 
kavels

   Werkzaamheden Amstelveenseweg: 
informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven

   Werkzaamheden Boelelaan Oost, nieuwsbrief 
en informatie aan ‘stakeholders’ in reguliere 
overleggen.

4. Planvorming

5. Communicatie en participatie



8

Kosten en opbrengsten 
In het eerste halfjaar van 2012 zijn nagenoeg geen 
grondopbrengsten gerealiseerd. De prognose 
over heel 2012 komt ook lager uit omdat de in het 
werkplan verwachte opbrengsten in deelgebied 
Gershwin door vertraging zijn doorgeschoven 
naar 2013. In 2012 worden nog wel opbrengsten 
verwacht uit de uitgifte van de kavel voor 
de parkeergarage in deelgebied Beethoven 
en de uitgifte van de kavel voor een ROC 
onderwijsvoorziening in deelgebied Kop Zuidas.

In het eerste halfjaar is circa € 7,5 mln aan kosten 
geboekt. Dit is ongeveer een kwart van de voor 
heel 2012 verwachte kosten. Dit wordt voor 
een belangrijk deel verklaard door het feit dat 
een groot deel van de facturering pas na afloop 
plaatsvindt. De belangrijkste kosten in het eerste 
halfjaar betroffen de uitvoeringskosten in de 
openbare ruimte in deelgebieden Kenniskwartier 
en Kop Zuidas.

6. Financieel

x e 1 mln Werkplan 2012 Werkelijk  
1e halfjaar Prognose 2012

Opbrengsten 9,8 0,1 5,9

Kosten Uitvoeringskosten 19,9 4,9 18,6

Projectbudget 9,1 2,6 9,1

Totaal kosten 29,0 7,5 27,7

Saldo - 19,2 7,4 - 21,8
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Gemeente Amsterdam
Dienst Zuidas

WTC, Centrale hal
Strawinskylaan 59
1077 XW Amsterdam

Postbus 79092
1070 NC Amsterdam
Telefoon +31 20 575 2111
Fax +31 20 575 2115
www.zuidas.nl


