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Voor behoud en optimalisatie van de bereikbaarheid van Zuidas
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Partijen
De ondertekenende partijen

 CBRE/ WTC Amsterdam, vertegenwoordigd door dhr. A. de Jong
 Goldstar B.V., vertegenwoordigd door dhr. G.J. Kohsiek
 ABN AMRO, vertegenwoordigd door mw. K. Kersten
 VU, vertegenwoordigd door mw. J. van der Veer
 VUmc, vertegenwoordigd door dhr. K. Stegenga
 Amsterdam RAI, vertegenwoordigd doorJ. van den Bosch
 ORAM, vertegenwoordigd door dhr. K. Noorman
 Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd doordhr. K. de Boer

Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen 

Overwegende dat
Zuidasis dé internationale toplocatie van Nederland, een grootstedelijk duurzaam 
centrumgebied dat ook de komende jaren nog volop in ontwikkeling is. Doel van de 
ontwikkeling van Zuidas is de internationale concurrentiepositie van Nederland en 
Amsterdam verder te versterken, en de bestaande kwaliteit van een uniek gemengd 
stedelijk gebied te behouden en te versterken. De keuze voor de verdere ontwikkeling is 
mede bepaald door de zeer goede multimodale bereikbaarheid van Zuidas. Het behoud 
van deze bereikbaarheid op basis van alle modaliteiten is essentieel en hangt samen met 
de aard van de locatie: een hoog stedelijk centrummilieu, waar door alle ontwikkelingen 
die in het gebied plaats vinden steeds meer mensen gebruik van zullen maken. 

Partijen erkennen dat er een spanning bestaat tussen de optimale bereikbaarheid en  een 
verdere succesvolle duurzame ontwikkeling van Zuidas. Om de bereikbaarheid van het 
gebied via verschillende modaliteiten ook in de komende jaren te behouden en waar 
mogelijk te verbeteren, is inzet van alle stakeholders nodig. Immers zij kunnen invloed 
uitoefenen op de mobiliteit van gebruikers. Om dat efficiënt en effectief te kunnen doen is 
een nauwe samenwerking noodzakelijk. Dit Convenant Bereikbaarheid Zuidas(hierna: het 
Convenant) vormt hiertoe de basis. Partijen verplichten zich door ondertekening van 
hetConvenant tot een actieve inzet in de bereikbaarheidsopgavevan Zuidas, en spreken 
elkaar aan op elkaars verantwoordelijkheden. 

Komen als volgt overeen:
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1 Doel en uitgangspunten 

I. De primaire doelstelling van hetConvenant is om de bereikbaarheid van Zuidaszoveel 
mogelijk te waarborgen en waar mogelijk te optimaliseren;

II. Als uitgangspunt geldt het verbeteren dan wel behouden van de bereikbaarheid van 
Zuidas op basis van alle modaliteiten (auto, OV, fiets) op een kwalitatief goede 
manier.

Inspanning Partijen

III. Partijen streven naar een structurele verschuiving van hun ‘modal split’ (verdeling van 
persoonsverplaatsingen over de vervoerswijzen fiets, OV, auto), waarbij wordt 
gestreefd naar een afname van het autogebruik ten bate van andere 
vervoerswijzen;

IV. Partijen zijn bereid met elkaar samen te werken om het doel van het Convenant te 
behalen;

V. Partijen zullen vanuit hun eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden 
maatregelen nemen die bijdragen aan de bereikbaarheidsdoelstelling van Zuidas, 
en zullen deze maatregelen in het hierna te noemen werkplan inbrengen;  

VI. Partijen committeren zich aan de nulsituatie voor de bereikbaarheid van en binnen 
Zuidasdie door de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas (hierna: Taskforce) in 2012 is 
vastgesteld (verkeersmodel Zuidas 2012 en dynamisch model Zuidas 2012). 
Deze modellen vormen de basis voor verdere verkeersprognoses. Op basis van 
deze prognoses worden (deeffecten van) mogelijke maatregelen onderzocht en 
geanalyseerd en bij positief effect toegepast;

VII. Partijen streven ernaar om milieuvriendelijk (OV, fietsers, voetgangers) en elektrisch 
vervoer te stimuleren en een grotere positie binnen het gebied te geven;

VIII. Partijen zetten zich in voor ontspitsing, onder andere door middel van actief 
mobiliteitsmanagement;

IX. Partijen brengen de bereikbaarheid van en binnen Zuidas in beeld, en monitoren en 
bewaken die bereikbaarheid. Waar nodig worden maatregelen uitgewerkt en 
toegepast ten behoeve van een zo optimaal mogelijke bereikbaarheid van Zuidas;

X. Partijen leveren die informatieaan die benodigd is om de monitoring van en het sturen 
op de bereikbaarheid mogelijk te maken;

XI. Partijen beoordelen gezamenlijk welke kwaliteitseisen gesteld zullen worden ten 
behoeve van de bereikbaarheid van Zuidas;
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XII. Partijen staan open voor toetreding van nieuwe partijen en juichen vanwege de 
ontwikkeling van het ZuidasDok en Station Zuid, met name de toetreding van 
stakeholders ten aanzien van het openbaar vervoer en Rijkswaterstaat toe; 
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2 Werkwijze

XIII. Partijen werken zoveel mogelijk samen met stakeholders die niet direct bij het 
Convenant aangesloten zijn, maar zich wel inspannen om Zuidas bereikbaar te 
houden via alle modaliteiten (bv. Stichting HelloZuidas, Green Business Club ed);

XIV. De Taskforce ziet toe op de naleving van het Convenant en vormt als het ware de 
stuurgroep voor hetConvenant;

XV. De Taskforce stelt in overleg elke twee jaar een werkplan op met daarin de 
maatregelen en acties die in het kader vanhetConvenant ondernomen moeten 
worden, en monitort regelmatig of dit de bereikbaarheid van Zuidas ten goede 
komt zodat waar nodig tijdig bijgestuurd kan worden;

XVI. In het werkplan wordt de ambitie per partijals een concreet doel vastgesteld;  
daarnaast wordt hierin het totaal aan ambities van de partijen vastgesteld als 
gezamenlijk doel voor Zuidas als geheel;

XVII. Partijen evalueren het werkplan elke twee jaar in de Taskforce;

XVIII. Partijen handelen op basis van consensus. Indien Partijen het niet eens worden over 
bepaalde discussiepunten, zal dit discussiepunt tijdig aan de Taskforce worden 
voorgelegd ter bespreking voor een advies; 

XIX. Partijen bepalen in gezamenlijkheid een overlegstructuur ten behoeve van de 
uitvoering van het Convenant; 

XX. Partijen gaan het Convenant in ieder geval aan tot en met december 2015; een 
eventuele verlenging van de duur van het Convenant is mogelijk wanneer partijen 
daartoe overeenkomen.   



Convenant Bereikbaarheid Zuidas

6

3 Ondertekening

Aldus overeengekomen en ondertekend in Amsterdam, op 15 februari 2013.

ABN AMRO

Karin Kersten 
Directeur Facility Management

Goldstar B.V.

Gerard Kohsiek
Commercieel Directeur Maarsen Groep

Amsterdam RAI

Jan van den Bosch
Directeur Convention Centre, Productie en 
Gebouw

ORAM

Kees Noorman 
Directeur

CBRE/ WTC Amsterdam

Anne de Jong 
Portfolio Manager Offices CBRE Global 
Investors

VU

Josja van der Veer
Directeur Facilitaire Campus Organisatie 
VU

Gemeente Amsterdam

Klaas de Boer
Directeur Dienst Zuidas

VUmc

Karel Stegenga
Directeur Facilitair Bedrijf
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