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zicht op toekomstig station WTC/A10, 1970
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zicht op nieuwbouw VU/VUmc, 1969

1. Inleiding
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Voorliggend Startbesluit is de eerste formele stap in de ontwikkeling van het
plangebied Kenniskwartier.
Dit Startbesluit bevat de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de verdere
planvorming en wordt conform de nota “Bestuurlijke Samenwerking Zuidasgebied”
na advies van het college van B&W, vastgesteld door de Stadsdeelraad.
Aansluitend op dit Startbesluit stelt de gemeente voor haar exploitatiegebied een
Uitvoeringsbesluit op, dat fungeert als stedenbouwkundig programma van eisen.
De recent door de gemeenteraad vastgestelde Visie Zuidas 2007 vormt de basis
voor dit Startbesluit. De documenten die in het kader van de oprichting van de
Zuidasonderneming zijn vastgesteld worden eveneens kaderstellend.
Daarnaast zijn door verschillende partijen diverse verkennende studies voor dit
gebied uitgevoerd.
Directe aanleiding voor dit Startbesluit zijn de volgende ontwikkelingen:
•
De intentieovereenkomst gesloten tussen VU en gemeente, en de
		
concrete (ver)nieuwbouwplannen van de VU;
•
De motie van de gemeenteraad voor SC Buitenveldert uit te gaan
		
van 4 sportvelden;
•
De ambities van de VU om te komen tot een integratie van de
		
universiteit in de Zuidas;
•
De verwerving van de sportvelden van Popeye Goldstar door een
		
ontwikkelaar;
•
Het initiatief van diverse klanten om zich in dit gebied te vestigen;
•
De relatie met het Dok en de visie op de De Boelelaan,
		
Amstelveenseweg, de Mahlerlaan en de afslag S108.
plangebied 2005

Vanwege bovenstaande is een integrale ontwikkeling noodzakelijk, die wordt
gestart met het Startbesluit. Na een korte omschrijving van de kenmerken
van het plangebied en de algemene uitgangspunten, wordt ingegaan op de
gewenste ontwikkelingen en de stedenbouwkundige opgave en randvoorwaarden.
Vervolgens wordt er apart aandacht besteed aan de verkeersontsluiting en
de grondproductie. Het Startbesluit wordt afgesloten met een planning en
omschrijving van het vervolgtraject.
Startbesluit Kenniskwartier
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Kenniskwartier binnen Zuidas stad
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2. Plangebied
Archeologie
In het kader van de beoordelingsnotitie milieu effect rapportage is onderzocht
welke archeologische waarden er in de (omgeving) van de Zuidas aanwezig zijn.
Hieruit blijkt dat er geen bijzondere archeologische of cultuurhistorische waarden
aanwezig zijn.
De VU en de VU-MC waren tot de jaren 60 gevestigd in de binnenstad van Amsterdam. De eerste ontwikkelingen in de Buitenveldertse polder vonden plaats in
de jaren 60. Het universitaire complex dateert grotendeels uit die tijd.
Het plangebied bestaat van oudsher stedenbouwkundig uit twee sferen. Het
gebied ten noorden van de Boelelaan met een groen beeld en verschillende sporten publieksfuncties. Daarnaast het gebied van de universiteit ten zuiden van de
Boelelaan gedomineerd door een aantal zeer grote gebouwen uit de jaren 60 en
70. Het hoofdgebouw en het wis- en natuurkundegebouw zijn beiden ca. 100.000
m2 bvo groot. De gebouwen en de publieke ruimten van de universiteit zijn vooral
intern gericht op het Campus plein. Aan de straat heeft alleen het hoofdgebouw
van de VU zijn entree. Op het VU-terrein zijn geen woningen en in beperkte mate
andere publieke functies aanwezig. De huidige bebouwing van de VU zijn grotendeels verouderd en komen in aanmerking voor herontwikkeling. Het gebouw OZW
is recent gebouwd.
Ligging
Het plangebied  is het meest Zuidwestelijke deel van de Zuidas en wordt Zuidas
Kenniskwartier genoemd. In onderstaande figuur worden weergegeven:
1)
grenzen plangebied
2)
grenzen exploitatiegebied gemeente
3)
grenzen Startbesluit De Boelelaan / De Boelegracht (2003,
oorspronkelijke titel Projectbesluit)
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sub 1)
Het plangebied Kenniskwartier wordt begrensd door de vastgestelde demarcatielijn
van het DOK (noordzijde), de vastgestelde grens van het grootstedelijke project
Zuidas (west- en zuidzijde) en de rooilijnen van de gebieden Gerswin en Mahler
(oostzijde). Door de ruimere gebiedskeuze van het plangebied dan het exploitatiegebied kunnen de ruimtelijke ontwikkelingen in samenhang worden bezien. Voor
de VU-MC is op dit moment een aantal bouwinitiatieven in procedure. Dit betreft
het O&D-gebouw en de Westflank. Daarmee zijn de lopende bouwinitiatieven van
het VU-MC geen onderdeel van dit startbesluit. Mocht er in de toekomst wel aanleiding zijn voor ontwikkeling bij de VU-MC dan zal hiervoor een apart besluit voor
worden genomen.
Het startbesluit geeft voor het VU gebied de ruimtelijke uitgangspunten die de
basis vormen voor het later op te stellen stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan voor het gebied.
sub 2)
Gemeentelijke percelen die in erfpacht worden uitgegeven voor realisatie van
het programma en her in te richten openbare ruimten, vallen binnen de exploitatiegrens. De huidige terreinen van de VU en de VU-MC zijn in volle eigendom
van deze instellingen en vallen daarom buiten de exploitatiegrenzen. De VU en
de VU-MC zijn zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling en exploitatie van deze
gebieden. De openbare ruimten waar vooralsnog geen grootschalige herprofilering
ten gevolge van gemeentelijke ontwikkelingen is voorzien, zijn niet opgenomen in
het exploitatiegebied: Amstelveenseweg, westelijk gedeelte van De Boelelaan ter
hoogte van het VU-MC (ter plaatse van tram in middenligging) en het Zuidelijke
deel van de Buitenveldertselaan). Het betreft vooral straten die het plangebied
overschrijden, eventuele ingrepen worden buiten de grondexploitatie om gefinancieerd.

Startbesluit Kenniskwartier
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Huidige functies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportpark van SC Buitenveldert;
De Schoolwerktuinen;
Tennispark Popeye Goldstar;
Werf;
Keerlus tramlijn 16-24 (met wachthuisje en stroom-wisselstation);
Scoutinggebouw;
De VU;
Openbare ruimten / infrastructuur;
BP tankstation en
De VU-MC.

De universiteit en het ziekenhuis zullen in het plangebied blijven. Voor de overige
functies wordt voorzien dat sportclub Buitenveldert in het gebied kan blijven. Als
nieuwe locatie wordt gedacht aan de zuidzijde van het huidige VU-terrein. Het tennispark van Popeye Goldstar wordt momenteel opnieuw ontwikkeld in Slotervaart.
Voor de Schoolwerktuinen is een nieuwe locatie voorzien in het stadsdeel ZuiderAmstel. De ruimte van de scouting gebouwen en de werf zullen niet meer terugkomen in het gebied. Met BP zullen gesprekken worden gevoerd over de beëindiging
van de huidige locatie of mogelijkheden voor een alternatieve locatie.

plangebied + huidige functies 2008
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De huidige tramlus van lijn 16-24 zal vermoedelijk tijdelijk worden verplaatst naar
het oosten via de Mahlerlaan of de De Boelelaan. Momenteel worden daartoe de
mogelijkheden onderzocht. De huidige tramlus kavel kan dan worden uitgegeven
aan een marktpartij.

9

plangrenzen
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blik vanaf Nieuw Meer op Zuidas West

Mahlerlaan

Buitenveldertse laan richting Amstelveen

Boelelaan ter hoogte van VU

Boelelaan ter hoogte van VUmc

hoofdgebouw VU aan de Boelelaan
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zicht op hoofdgebouw VU vanuit binnengebied

Amstelveense weg richting A 10

Boelelaan ter hoogte van bruggebouw VUmc

bouwterrein toekomstig ACTA/O&D

binnengebied VU faculteit wis- en natuurkunde

binnengebied VU nieuwbouw OZW

Startbesluit Kenniskwartier
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ruimtelijke verkenning “univercity” DRO/HLA juni 07

VERSION 1_01.10.2007

Study model showing mix in programme and density / 1:1000

Haalbaarheidsstudie Zuidas West DRO/HLA, nov 07

3. Plankader
In 2004 is een Startbesluit vastgesteld voor de De Boelelaan / De Boelegracht
(Amsterdam Zuidas, maart 2003, oorspronkelijke titel Projectbesluit). Nadere verkenning moet uitwijzen of de actualisatie van dit document noodzakelijk zal zijn.
In 2007 heeft DRO met HLA een ruimtelijke verkenning en haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor dit gebied. Beide onderzoeken dienen als basis voor de
verder uit te werken stedenbouwkundige opgaven:
•
Vision for Zuidas West, a living and learning univerCITY (HLA /
		
DRO, juni 2007);
•
Zuidas West feasibility study (HLA / DRO, november 2007).
De Stadsplattegrond (in ontwikkeling) in relatie tot het Verkeer- en vervoersplan
(in ontwikkeling) bepaalt op hoofdlijnen de ligging en breedte van straten welke
noodzakelijk zijn voor een goede verkeersdoorstroming in relatie tot een goede
openbare ruimte en situering van bouwvolumes.
Het beeldkwaliteitplan wordt middels de Stadsplattegrond met de visie 2007 vastgetsteld. Daarnaast worden aparte welstandsregels vastgesteld.

3.1
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De inzet is een stedelijk kwalitatief hoogwaardig centrum te maken dat:
•
verbindend is
•
continuïteit biedt
•
flexibiliteit mogelijk maakt, kwaliteit heeft
•
identiteit kent
•
efficiënt is
•
levensvatbaar is
•
verantwoordelijkheid neemt
Deze sleutelbegrippen zijn de rode draad voor de vier lagen waaruit het concept
voor Zuidas opgebouwd is. De vier lagen hebben betrekking op:
•
een raamwerk openbare ruimte dat continuïteit en kwaliteit biedt
•
de netwerken die verbindingen leggen en de basis zijn voor levensvat
		
baarheid
•
een programmatische invulling die efficiënt is en economisch perspectief
		
biedt
•
de bouwwijze die vorm geeft aan deze identiteit, kwaliteit en flexibiliteit

Visie Zuidas 2007: algemene uitgangspunten

Het plankader voor het Kenniskwartier wordt gevormd door de algemene uitgangspunten uit de Visie Zuidas 2007 welke onlangs door de gemeenteraad is vastgesteld.
De ambitie van Zuidas is daarin als volgt verwoord: een duurzaam en succesvol
stedelijk topmilieu, van internationale allure met Amsterdamse kwaliteit.
Om de ambities te verwezenlijken worden acht sleutelbegrippen onderscheiden.

bestemmingsplan Buitenveldert 1973

Startbesluit Kenniskwartier
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In 2007 heeft DRO samen het Deense bureau HLA  een eerste ruimtelijke verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden de Universiteit en de Zuidas meer met
elkaar te integreren. Een van de aandachtspunten was hierin De Boelelaan i.r.t.
verkeersafwikkeling, oversteekbaarheid en de inpassing van de wateropgave.
Daarnaast is onderzocht hoe dit gebied het best kan worden aangesloten op de
plangebieden Mahler en Gerswhin (centrumgebied) enerzijds en het Dok anderzijds.

3.2

Relatie met overige plangebieden

Kenniskwartier grenst aan de noordzijde aan het Dok waarbij een belangrijke relatie bestaat ten aanzien van de mogelijke varianten m.b.t. de ontsluiting en aansluiting op de planvorming van het DOK.
Ook de inpassing van de doorgetrokken Noord-Zuidlijn is een belangrijk aandachtspunt.

Visie Zuidas
Plangebied

Menging stad en park

Visueel-ruimtelijke relatie

Spoor- en metrolijn

Zuidas West

Beatrixpark

Snelweg (A10)

Station

Zuidas Centrum

Begraafplaats

Ondergrondse dokstraat

Noord-Zuidlijn en halte

Zuidas Oost

Sportvelden

Stadsstraat

Waterverbinding Amstel

Water

Pleinruimte

Secundaire route

Bestaande/geplande bebouwing

Startbesluit Kenniskwartier
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Het plangebied is gelegen nabij het projectgebied van ‘Amsterdam Sportas’. Dit
is het gebied rond onder meer de Bosbaan en het Olympisch Stadion. Het is een
initiatief om het gebied van de Sportas verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door
versterking van de sport infrastructuur in het gebied, door de vestiging van een
centrum voor topsport en onderwijs, versterking van het gebied de groene scheg,
organisatie van topsport evenementen, en zorgen voor een betere ontsluiting van
het gebied. Het concept projectplan sportas (maart 2009) beschrijft de te ondernemen acties. De ontwikkelingen in het Kenniskwartier zullen worden afgestemd met
die van Amsterdam Sportas teneinde een goed functionerende Sportas te bevorderen. Door zijn ligging en de aanwezigheid van de kennisinfrastructuur biedt de
Sportas kansen om de identiteit van het gebied te versterken.

15

Demarcatielijn dok (scoop 2005) i.r.t. plangebied

3.3

Juridisch-planologisch kader

Voor het gebied geldt het bestemmingsplan ‘Buitenveldert’ dat is vastgesteld op
29 augustus 1973. De huidige bestemming is voor het grootste deel ziekenhuis,
universiteit, sport en groen.
Het bestemmingsplan is niet geschikt als planologische onderlegger voor het
gehele project Kenniskwartier. Voor de Buitenveldertselaan ten zuiden van de De
Boelenaan vigeert het bestemmingsplan Buitenveldert 2001, de plangrens is gelegen op de eigendomsgrens van de VU. De bestemming is verkeersareaal.

max. bouwhoogte LIB i.r.t. plangebied ( t.o.v. polderpeil)

Er bestaat een mogelijkheid om met een Projectbesluit Wet ruimtelijke ordening
te ontwikkelen voordat het bestemmingsplan is gewijzigd (geldt algemeen en niet
voor specifiek project).
Kaderstellend zijn de maximale bouwhoogten in het Luchthaven Indelingen Besluit
(LIB) zoals weergegeven in onderstaande figuur.
Kaderstellend voor de vestiging van onderwijs nabij de snelweg A10 is de in de
maak zijnde ‘Amvb gevoelige bestemmingen’.
Startbesluit Kenniskwartier
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VUmc

VU
PROGRAMME & ATTRACTORS
Residences

Businesses
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OVERVIEW

In Zuidas West, the intention is to make a vibrating mix between living, studying and working. In designing this mix, its important to realise
exactly which functions the programmes have in common, or in other
words, where they overlap.
These overlaps are basically where the dynamics of the mix have the
greatest opportunity to be a catalyst for interaction.

<

The most important difference between this study and the original vision
for the area is to make this mix and overlap everywhere in the scheme
and not separate functions, e.g. VU North of Boelelaan and residential/
ofﬁce south of it. Make a real mixed city.
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Media centre
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ambitie = menging van functies
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'ROWTH

schakel tussen centrum Zuidas/Amsterdamse bos/Nieuwe Meer
Gemeente Amsterdam

Dienst Ruimtelijke Ordening

4. Gewenste ontwikkelingen
4.1

17

Karakter van het plangebied

De opgave in Kenniskwartier is tweeërlei.
De ambitie is te komen tot een menging tussen de stad en de Universiteit rekening
houdend met de bestaande belangen en gebouwen van zowel de VU als het VUMC. In de praktijk zal het VU-MC haar complex verder moderniseren en uitbreiden op eigen terrein daar waar de Universiteit in principe voorlopig op een enkel
gebouw na, gaat herontwikkelen, grotendeels op eigen terrein.
Kenniskwartier zal anderzijds de brug moeten vormen tussen het centrum gebied
en belangrijke publieksfuncties zoals de Universiteit, het Ziekenhuis maar ook het
Amsterdamse Bos en de Nieuwe Meer. Daarnaast zal het de entree vormen van
het dok aan de westzijde.
Voor het totaal kan worden gesteld dat er een hoge mate van differentiatie van
publiek, functies, inrichting en architectuur wordt voorgestaan. De onderwijsfunctie
wordt uitgebreid door vestiging van INHOLLAND in het gebied.
Door de substantiële (her)ontwikkeling van de Universiteit zal het gebied een meer
levendig en, grootstedelijk karakter krijgen. Het accent komt daarbij te liggen op
kantoren langs de A-10, woningbouw en voorzieningen in het middengebied en
hoofdzakelijk onderwijs, woningen en voorzieningen in de rest van het gebied.
De precieze functionele programmering wordt uitgewerkt in het uitvoeringsbesluit.
Hierbij wordt ook het aanvullend voorzieningenprogramma dat gerealiseerd kan
worden om de woonfunctie te ondersteunen, bepaald.

Startbesluit Kenniskwartier
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STUDENTS
We want to have fun.
We want to learn. And we
want jobs once were finished.
Jobs where we can continue
to learn and have fun.

RESIDENTS
We want a secure neighborhood with
access to schools, parks and easy
shopping.
We also want cultural options in the area.
Lastly we want to have easy access to
and feel like part of an active area.

INTERACTION IN ZUIDAS WEST
In order to achieve a truly vibrant and active area full of exchanges and
functional overlaps, one has to realise that there is also a multitude of
different actors in the area. And with different demographic groups different agendas and wishes follow.
All of these have to be accomodated, not necessarily equally throughout the plan, but rather seeking to mix in some areas and keeping other
areas more segregated. Creating areas for interaction and others for
more functional considerations.

BUSINESSES
Exposure is our main priority. Apart
from that we want access to the best
educated workforce available.
Perhaps even take part in their
education.

SURROUNDING CITY
We want a place to take a stroll
to the nearby green area.
At the same time we like to
take part in an active urban life.

Kenniskwartier = wonen, werken, leren, onderzoeken ............

Gemeente Amsterdam

Startbesluit Kenniskwartier

Dienst Ruimtelijke Ordening
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4.2

Programma

In het plangebied wordt onderstaand het indicatieve gemengde nieuwe programma toegelicht. Dit programma is exclusief de nieuwbouw van het VU-MC.
Wonen
In de Visie Zuidas 2007 is vastgelegd dat tenminste 25% wonen wordt gerealiseerd in dit gebied. De opgave is om minimaal 223.000 m2 bvo woningen te
realiseren (aan beide zijden van de De Boelelaan), waarvan 30% goedkope woningen1 en 70% dure woningen. In totaal betreft dit circa 1.784 woningen
(aanname: 125 m2 bvo per woning). In het gebied worden circa 300 woningen in
het zogenaamde middensegment gerealiseerd. De woningen bevinden zich vooral
aan						
de zijden van de De Boelelaan in het verlengde van Gerswhin en op het terrein						
van de VU. In het uitvoeringsbesluit wordt de verdeling van de woningcate						
gorieën,
bijvoorbeeld woonzorgwoningen, verder uitgewerkt. Als onderdeel van de
						
goedkope
woningen kunnen ook studentenwoningen worden gerealiseerd.
						
						
						

Kantoren
						
In Kenniskwartier
kan maximaal 223.000 m2 bvo aan kantoren worden gerea						
						
liseerd.
De kantoren komen met name langs de A-10 waardoor ze tevens als
						
geluidsafscherming
voor de woningen dienen.
						

Onderwijs en andere voorzieningen
Het programma aan onderwijs gerelateerde voorzieningen betreft een gemengde
bestemming van onderwijs, onderzoek, voorzieningen en hieraan gerelateerde
kantoren en bedraagt circa 417.000 m2 bvo. Dit betreft een groot deel vervangende nieuwbouw van de VU (247.500 m2 bvo) en ruimte voor een nieuwe vestiging
van InHolland (circa 50.000 m2 bvo). Daarnaast biedt dit programma ruimte aan
onderwijs en woningen gerelateerde voorzieningen zoals horeca, winkels, sport en
aan de uitbreidingswensen van de VU. In het Uitvoeringsbesluit wordt uitgewerkt
hoe deze voorzieningen onderdeel vormen van het totaal aantal m2 voorzieningen in de Zuidas. Er wordt een flexibele invulling nagestreefd waarbij ruimte is
voor nieuwe (universitaire) samenwerkingsverbanden, incubators en innovatieve
concepten. Door de ligging naast het ziekenhuis en de medische faculteit liggen er
kansen om in het gebeid een gezondheidszorg gerelateerd programma te realiseren. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een medische post, voorzieningen voor
studenten met handicap maar ook een combinatie van sport en medische wetenschappen lijkt kansrijk door de eventueel te ontwikkelen sportas. Het programma
overige voorzieningen biedt tevens ruimte aan enkele maatschappelijke voorzieningen waaronder een basisschool met 16 lokalen.

						

				
woningen			
kantoren			
onderwijs voorzieningen		
overige voorzieningen		
Totaal m2 bvo			

Totaal ten N van Boelelaan2
128.000 tot 175.5003		
175.500 tot 223.0003		
128.000			
16.000				
495.000			

Totaal ten Z van Boelelaan2
95.000				
0				
289.000			
0				
384.000			

Totaal
223.000
223.000
417.000
16.000		
879.000

25%
25%
47%
2%
100%

Definitie goedkope woning: gemiddelde oppervlakte ten minste 65 m2 BVO, huurprijs ten hoogste de jaarlijks vast te stellen redelijke
huur en de woningen zijn niet verkoopbaar.
2
Het programma ten Noorden van de De Boelelaan samen met de door de gemeente aan te leggen 4 voetbalvelden
met clubhuis ten Zuiden van de De Boelelaan vallen onder de grondexploitatie.				
3
Er worden minimaal 128.000 m2 bvo woningen (25%) en maximaal 223.000 m2 bvo kantoren gerealiseerd ten Noorden
van de De Boelelaan.						
						
.
1

Startbesluit Kenniskwartier
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5. Stedenbouwkundige opgave
Op het huidige terrein van de VU worden 4 voetbalvelden aangelegd conform de
motie van de gemeenteraad. De basis in de overeenkomst tussen VU en gemeente met betrekking tot de afspraken ten aanzien van het multifunctionele gebruik
van de sportvelden is dat de SCB minimaal gelijkwaardige programmatische
gebruiksmogelijkheden zal krijgen in de nieuwe situatie (naast voetbal ook bijvoorbeeld onderwijs en naschoolse opvang) en dat SCB de zeggenschap heeft in de
invulling van de gebruiksuren.
Het Kenniskwartier is onderdeel van de Westflank van Zuidas en vormt een belangrijke schakel tussen het centrumgebied van Zuidas en het landschap van het
Amsterdamse Bos / Nieuwe Meer. Ook wordt hier de overgang naar het omliggende weefsel van Buitenveldert vorm gegeven. In dit startbesluit wordt geen ruimtelijk
eindbeeld ontwikkeld maar een flexibele ruimtelijke hoofdstructuur geschetst die
aansluiting zoekt met de omgeving, veranderingen in de tijd aankan en ruimtelijk
houvast biedt voor verdere doorwerking. De ruimtelijke uitwerking vindt plaats in
de volgende fase: het Uitvoeringsbesluit.

5.1

Planambitie

Kenniskwartier in de huidige situatie is een gebied waar een groot aantal gebouw
complexen uit de jaren 60 het beeld bepalen, ruimtelijk opgedeeld door wegen. De
VU is programmatisch en ruimtelijk sterk aanwezig met het VU ziekenhuis en de
VU universiteit. Naast dit gebouwde programma van de VU is sport met de velden
van SC Buitenveldert en de tennisvelden van Goldstar een belangrijke gebruiker. De stedenbouwkundige ambitie is gericht op het ontwikkelen van een meer
gemengd stedelijk milieu.  Het toevoegen van woningbouw, kantoren en voorzieningen is een belangrijk doel. Hiermee kan er meer levendigheid ontstaan en kan
Zuidas profiteren van de vele duizenden studenten en bezoekers die dagelijks de
VU en ook het VU-MC bezoeken. Ook de uitstraling van de VU en het VU-MC als
topinstituut op het gebied van zorg, (medisch) onderzoek en onderwijs kan
bijdragen aan de ambitie van Zuidas als internationaal topmilieu.
De planvorming voor het VU-MC speelt zich grotendeels af op eigen terrein.
Een aantal bouwinitiatieven van het VU-MC zijn gericht op een verdere logistieke
stroomlijning van patiënten, bezoekers en medewerkers binnen het gehele
ziekenhuiscomplex. Tevens faciliteren deze plannen het vormen van nieuwe
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strategische allianties. Het stedenbouwkundig principe voor het gebied van de
universiteit is gericht op vernieuwing van de bestaande gebouwen, grotendeels op
eigen terrein. De ruimtelijke inzet is gericht op het verkleinen van de schaal van
de gebouwen, het mengen van programma’s en het sluiten van allianties. Hiermee ontstaat er meer relatie tussen de gebouwen onderling en laat het universiteitsprogramma zich makkelijker mengen. Daarnaast zijn er meer entrees aan de
openbare ruimten mogelijk wat het gebruik van de openbare ruimten vergroot. Dit
startbesluit geeft kaders voor de ruimtelijke samenhang waarbinnen deze ontwikkelingen plaats kunnen vinden.

5.2

Samenhang met omliggende gebieden

5.3

Openbare ruimte

Naast de eigen gebiedsopgave is een belangrijke ambitie om Kenniskwartier op
een vanzelfsprekende manier aan te sluiten op de omgeving. Zo is de verbinding
met de langzaamverkeersroute door de diagonaal van Mahler en de Mahlerlaan
cruciaal voor een goede verbinding met het hart van Zuidas. Aan de noordzijde
van het plangebied speelt de toekomstige relatie over het dok naar de Roeskestraat. Aan de zuidzijde van het plangebied wordt een goede, open verbinding met
de woonwijk ten zuiden van het gebied gerealiseerd. Tot slot is de ambitie om
Zuidas op een betere manier te verbinden met de kwaliteiten van het landschap
rondom het Amsterdamse bos en de Nieuwe meer.

De openbare ruimte in het Kenniskwartier wordt volgens de algemeen voor de
Zuidas geldende principes ingericht en wordt daardoor een typisch Amsterdamse
openbare ruimte. Er gelden drie algemene principes. Ten eerste wordt de relatie
met de wijde omgeving versterkt met het doorzetten van ‘lange lijnen’ en verbindingen. In de tweede plaats wordt de openbare ruimte in de ‘nieuwe’ Amsterdamse
traditie ingericht. Dat wil zeggen; volgens beproefde inrichtingsprincipes zoals
gebruikt in de Binnenstad en bijvoorbeeld het Oostelijke Havengebied en door het
gebruik van duurzame en hoogwaardige (Amsterdamse) materialen. Tot slot, moet
het een levendig en dynamisch gebied worden, zoals een stadscentrum hoort te
zijn. Daartoe moeten de plinten (functies en programmering op begane grond en
eerste verdieping) van de gebouwen langs de belangrijke routes en plekken goed
worden ingevuld met voorzieningen zoals horeca en winkels.
Startbesluit Kenniskwartier
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Het raamwerk
Het gebied ligt tussen de A10, het kerngebied Zuidas, het Schinkelgebied en
Buitenveldert. Bij de ontwikkeling van het gebied moeten de overgangen tussen
deze gebieden zorgvuldig en samenhangend worden ontworpen. De verbindende
lijnen tussen de gebieden, die samen de stadsweefsel vormt, zijn uiterst belangrijk.
De De Boelelaan, de Parnassusweg/Buitenveldertselaan en de Amstelveenseweg
zijn belangrijke verkeersaders maar deze functie mag niet de overhand krijgen ten
kosten van aantrekkelijkheid en leefbaarheid. Deze straten moeten mooi ingerichte
stadsstraten worden met brede stoepen en waar mogelijk, goed gevulde en drukbezochte plinten.
De straten worden waar mogelijk met bomen beplant, wat in de huidige situatie
mondjesmaat is gebeurd. Dit geldt ook voor de (verlengde) Mahlerlaan en de Van
Den Boechorststraat, twee belangrijke lange verbindingen met minder verkeer.
Het water is zowel een programmatisch als ruimtelijke vraagstuk. De waterstructuur van de omgeving wordt op een nader te bepalen manier in het gebied
doorgezet, in oost-west richting zoals in Buitenveldert. Deze waterlijnen worden
kenmerkende blauwgroene dragers in het gebied en moeten, ten behoeve van de
waterkwaliteit, een aaneengesloten structuur vormen.
Belangrijk is dat deze grachten voorkanten worden in het gebied met mogelijkheden voor flaneren. Ook hier geldt dat er op zijn Amsterdams, bomen moet worden
geplant. Het raamwerk die op deze wijze ontstaat is een krachtige, groene openbare ruimte structuur.
Bijzondere accenten
Om het beeld compleet te maken wordt het raamwerk verrijkt met een aantal
bijzondere accenten. De voetgangersroute in het verlengde van de De Busseylaan (de diagonaal van Mahler) en het hart van de Zuidas, is hiervan de eerste.
Deze logische lijn door het gebied is een voetgangersroute waarvan de inrichting
en sfeer de ruimtelijke ‘uitzondering’ is en daardoor, bepalend voor de identiteit.  
Daarnaast komen er in het gebied twee bijzondere plekken. Het entreeplein voor
de VU-MC en het centrale plein van de VU. Deze twee plekken worden de drukke
verblijfsplekken binnen het kenniskwartier.

Semi-openbare ruimte
Kenmerkend voor het kenniskwartier is de stadse sfeer die gecreëerd wordt door
de grote bouwblokken met gesloten, groene, semiopenbare ruimten. De interactie
tussen deze ruimten en het raamwerk moet optimaal zijn. Ook het karakter en de
kwaliteit van deze ruimten is bepalend voor de sfeer van dit gebied. Zij worden de
oases van rust in de binnentuinen van deze levendige stadsuitbreiding. Om deze
cruciale kwaliteit te waarborgen zullen in het Uitvoeringsbesluit eisen en randvoorwaarden worden opgenomen.
Groen
De aanwezigheid en kwaliteit van de huidige bomen in het plangebied ter plaatse
van het gebied tussen de ring A10, Buitenveldertselaan, De Boelelaan en Gustav
Mahlerlaan zijn in kaart gebracht. Er zijn in totaal circa 1.630 bomen in de zin
van de kapverordening geteld, waarvan 64 in aanmerking komen voor verplanting mits de kwaliteit dat toelaat. Waarschijnlijk kan niet het gehele aantal bomen
in het gebied terugkomen. In dat geval zullen via de bomenverordening en het
zuidasgroenfonds de beschikbare middelen voor groencompensatie elders worden
ingezet, bij voorkeur in Zuideramstel.
Conform de bomenverordening 2008 wordt in het Uitvoeringsbesluit een bomentoets opgesteld waarin dit onderwerp wordt uitgewerkt. Bij de in het vervolg te maken Uitvoeringsbesluit en maaiveldinrichtingen zullen zeer veel nieuw te planten
bomen worden opgenomen in de openbare ruimte. Daarnaast zullen er bomen
worden geplant op de semi-openbare binnenterreinen. Naar verwachting zal de
hoeveelheid nieuwe bomen de te kappen bomen overtreffen.
In de verdere uitwerking is aandacht voor het ecolint noodzakelijk. Deze ecologische verbinding dient gehandhaafd te blijven. Op 26 mei 2009 heeft de stadsdeelraad een amendement over de hortus aangenomen: “Ook de hortus valt binnen
de plangrens. De bezoekersfunctie van de hortus wordt door veel omwonenden
gewaardeerd. De hortus moet blijven. Het stadsdeel verzoekt de gemeente Amsterdam om geen medewerking te verlenen aan een bestemmingswijziging voor
het gebied van de hortus.”
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5.4

Kunst

In de Visie Zuidas 2007 is vastgelegd dat integratie van beeldende kunst met plannen in de Zuidas en de openbare ruimte een belangrijke doelstelling is.
Wanneer partijen in het gebied waaronder de VU, met de diverse instellingen voor
onderwijs, wetenschap, onderzoek en sport en multicultureel theater De Griffioen,
de aanwezigheid in de Zuidas willen benadrukken door middel van beeldende
kunst wordt dit toegejuicht. Een goede afstemming tussen partijen over de kunst,
architectuur en inrichting openbare ruimte is dan noodzakelijk. Gegeven de lange
periode waarin het gebied transformeert, wordt onderscheid gemaakt in tijdelijke
en blijvende kunsttoepassingen. Gedurende de transformatiefase kunnen tijdelijke
kunsttoepassingen de openbare ruimte verbijzonderen. Kunstmanifestaties en tijdelijke kunstprojecten kunnen de aandacht voor het gebied versterken. De VU kan
in samenwerking met het Virtueel Museum Zuidas een programma voor ‘tijdelijke
kunst’ opzetten.

Startbesluit Kenniskwartier

5.5

Fasering

De VU wil haar gebouwen grotendeels vervangen door nieuwbouw. Bovendien
leeft de wens om de universiteitsfuncie met de Zuidas te mengen aan de noordzijde van de Boelelaan. Daarom zal worden begonnen met de nieuwbouw van het
nieuwe W&N gebouw, op de huidige schoolwerktuinen, nadat die zijn verplaatst
buiten het Zuidas gebied. Vervolgens kan het bestaande W&N gebouw worden
gesloopt en kunnen daar de voetbalvelden van SCB worden gerealiseerd. Zodra
de bestaande voetbalvelden zijn verplaatst kunnen daar ondermeer woningen en
universitaire voorzieningen worden gebouwd. Vervolgens zullen resterende oude
VU-gebouwen op het huidige terrein worden vervangen.
Parallel aan deze ontwikkelingen zal de nieuwbouw naast de A10 worden gerealiseerd. Afhankelijk van het moment dat de gemeente het erfpachtrecht van
de tennisvelden in haar bezit krijgt kan daar ontwikkeld worden. Voor de huidige
tramluskavel is een geïnteresseerde klant beschikbaar. Nadat hier de tramlus en
watergang zijn verplaatst kan dit perceel worden uitgegeven voor kantoor ontwikkeling. Ook voor het perceel oostelijk van de tennisvelden is een geïnteresseerde
klant beschikbaar die wil ontwikkelen.
Op percelen waar de NZ-lijn is gepland (bocht vanaf station zuid tot aansluiting
Buitenveldertselaan) is ontwikkeling afhankelijk van de realisatie van de NZ-lijn.

6. Stedenbouwkundige randvoorwaarden
6.1

Verkaveling

Het ruimtelijk raamwerk voor Kenniskwartier sluit aan bij de ruimtelijke
hoofdstructuur van Zuidas en de doorgaande lijnen van de stad. De Mahlerlaan, de
Boelegracht en de profielen voor de doorgaande wegen binnen Kenniskwartier zijn
hier voorbeelden van. Het ruimtelijk raamwerk binnen Kenniskwartier definieert de
openbare ruimte op een heldere wijze en bepaalt een aantal stedenbouwkundige
bouwvelden. De bouwvelden introduceren op een stedenbouwkundige schaal een
flexibiliteit naar de toekomst en maken grote variatie in verschillende programma’s
en gebouwtypen mogelijk. Belangrijk is het voorkomen van grote monotone
bouwblokken die niet passen bij een menselijke schaal en maat. De entrees
en plinten van de bouwvelden liggen aan de meest publieke straten. Binnen de
bouwvelden is er ruimte voor meer informele binnenruimten zoals een woonhof,
binnentuin of onderdeel van de universiteit. Hiermee wordt de openbare ruimte
verrijkt. In de verdere uitwerking is de bezonning van de publieke ruimten en de
positie van functies cruciaal.
Binnen Kenniskwartier heeft het bouwveld aan de A10 een specifieke rol;  
het hoogteverschil tussen de Mahlerlaan en het toekomstige Dok wordt hier
opgevangen.

6.2

Bebouwing

De bouwvelden binnen de ruimtelijke hoofdstructuur, de hoogtebeperking
vanuit Schiphol (LIB) en de programmatische ambitie zijn bepalend voor de
gebouwtypologie van Kenniskwartier. Het basis type is een compacte bebouwing
waarbij de maximale bouwhoogte wordt bepaald door de LIB vrijstellingshoogte.
Conform de Visie Zuisas 2007 varieert de bouwdichtheid in het plangebied
tussen 3 en 5 (Floor Space Index, FSI). Aansluitend op Mahler kan de dichtheid
oplopen naar 4 tot 6 (FSI). De bebouwing in Kenniskwartier is zodanig ontworpen
dat flexibel kan worden ingespeeld op mogelijke toekomstige nieuwe functies.
Gebouwen staan op een uitnodigende, open en royale wijze aan de openbare
ruimte. De bebouwing aan de belangrijkste openbare ruimte heeft een open
en uitnodigende plint. De entrees tot de bebouwing liggen aan de openbare
ruimte, bevoorrading en entrees tot parkeergarages zijn opgenomen binnen
de bouwvelden en verstoren de openbare ruimte niet. Elk gebouw binnen een
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bouwveld wordt uitgedaagd publieke kwaliteit toe te voegen aan de openbare
ruimte.

6.3

Water

Water is een ordenend en richtinggevend element bij ruimtelijke ontwikkelingen
binnen de Zuidas.  Het plangebied bevindt zich in de Binnendijkse
Buitenveldertsepolder. Voldoende waterberging, een goede waterkwaliteit en een
goede aantakking op omliggende watersystemen vormen randvoorwaarden voor
duurzame stedelijke ontwikkeling. In de Amstelveenseweg ligt een (verholen)
waterkering.
Watercompensatie en -berging
De verdichting binnen het plangebied heeft een toename van het verhard
oppervlakte tot gevolg. Deze toename levert een flinke waterberging opgave op.
Ter voorkoming van wateroverlast tijdens en na buien wordt in eerste instantie
ingezet op het vasthouden van regenwater op kavelniveau. Het Programma van
Eisen Stedelijke Ontwikkeling Zuidas stelt dat 40% van het verharde oppervlak van
het nieuwe programma het hemelwater vertraagd dient af te voeren, bijvoorbeeld
door toepassing van groene daken, (dak)vijvers of andere maatregelen. In dit
kader is ook de maaiveldinrichting van belang. Bovendien is aantakking op een
robuust netwerk van waterlopen noodzakelijk.
In het Uitvoeringsbesluit wordt de bergingsopgave definitief bepaald aan
de hand van het programma en de stedenbouwkundige uitwerking. In het
rapport Waterbergingsopgave Zuidas (Waternet, augustus 2008) zijn de
berekeningsmethoden van de bergingsopgave vastgelegd. Uitgangspunt is dat
15% van het toegenomen verhard oppervlakte wordt gecompenseerd en dat
dempingen geheel worden gecompenseerd. Tevens wordt in het Uitvoeringsbesluit
opgenomen waar deze opgave wordt gerealiseerd: vermoedelijk deels onder de
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nieuwe voetbalvelden en deels door middel van het aanleggen van een nieuw
watersysteem. Naar de huidige inzichten wordt voldaan aan de wateropgave
als 4,7 hectare open water en 12.000 m3 bergingsvolume onder de toekomstige
voetbalvelden wordt gerealiseerd (opgave plangebied inclusief VU-MC).

Bij de stedelijke ontwikkeling zal ondergronds worden gebouwd, bijvoorbeeld
door de aanleg van parkeergarages. Randvoorwaarde is dat het grondwater
niet tot overlast mag leiden. Indien noodzakelijk worden in het Uitvoeringsbesluit
maatregelen uitgewerkt om grondwater overlast te beperken.

Watersysteem
Voor een goede afvoer van grond- en hemelwater is een robuust systeem van
watergangen noodzakelijk. Er wordt gestreefd naar een zo natuurlijk mogelijke
inrichting zodat het ecologische potentieel optimaal wordt benut, bovendien
wordt het watersysteem zodanig ontworpen dat voldoende doorstroming kan
plaatsvinden. In dit stadium wordt gestudeerd op de ligging van watergangen in de
toekomstige situatie welke mede afhankelijk is van stedenbouwkundige aspecten
en bijvoorbeeld de beschikbaarheid van voldoende fysieke ruimte in bestaande
wegprofielen. In dit kader wordt momenteel onderzocht welke K:\Waterblock
watergangen
Algemeen\2006\Commercie 2006\Projectbladen 2
Waterbergingskelder
Kwakel/ De
Olij Rozen
noodzakelijk en inpasbaar zijn. Als optie is in het Startbesluit DeDe
Boelelaan
Boelegracht uit 2003 (oorspronkelijke titel Projectbesluit) de Oost-West watergang
in de De Boelelaan uitgewerkt en is in de Visie 2007 een watergang rondom
Opdrachtgever:
Olij Rozenvermeerderingen
het plangebied uitgewerkt. In het Uitvoeringsbesluit wordt de keuze gemaakt en
1.350 m2
Oppervlakte:
gemotiveerd.
Capaciteit:

1.200 m3

Belasting:

verkeersklasse 450 (kN)

Materiaal:

Watershell Atlantis

Plaatsen van Watershell cassettes in betonbak.

Betonnen ondervloer met Watershell cassettes.
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7. Milieu, duurzaamheid, geluid en luchtkwaliteit
7.1

Milieu

Voor de gehele Zuidas wordt een hoog ambitieniveau nagestreefd op het gebied
van milieu. Doel is een duurzaam en leefbaar stedelijk milieu, waarin spaarzaam
met de schaarse ruimte, grondstoffen en energie wordt omgegaan en waarin een
duidelijke stap wordt gezet richting duurzame energiebronnen en watersystemen.
Te denken valt aan, energie besparen, efficiënt parkeren en beperken van
autoverkeer op maaiveld. De aanwezigheid van groen en water biedt kansen voor
meer ecologische waarde in het gebied. Groen en water zijn van het vroegste
voorjaar tot het late najaar elementen die het ‘buiten zijn’ aantrekkelijk maken en
die uitdagen tot lopen en fietsen.

7.2

Duurzaamheid

Voor Zuidas bestaan hoge ambities ten aanzien van duurzaamheid. Zuidas
wil in 2030 tot de top 10 van duurzame stedelijke centra in Europa behoren.
Duurzaamheid staat daarom in het gehele proces van planvorming tot en met
realisatie op de voorgrond. In het “Duurzaamheidsplan Zuidas” zijn deze ambities
nader uitgewerkt. Hierin zijn acht thema’s opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

energie en CO2;
gezondheid en welzijn;
diversiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid;
materiaal;
afval;
verkeer en mobiliteit;
microklimaat en
ecologie en landschap.

Deze thema’s zijn vertaald naar concrete maatregelen. In deze maatregelen
kan onderscheid worden gemaakt tussen maatregelen op Zuidasniveau, op
deelgebiedniveau en op kavel/gebouwniveau. De maatregelen zijn niet allemaal
op hetzelfde moment in het proces van belang. In het Uitvoeringsbesluit worden de
maatregelen uit het Duurzaamheidsplan Zuidas op deelgebiedsniveau uitgewerkt.
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Bouwen met het BREEAM systeem van de Dutch Green Building Council (DGBC)
als meetinstrument en dan met de prestatie excellent, vormt het uitgangspunt voor
de gebouwen in het plangebied.

7.3

Geluid

7.4

Luchtkwaliteit

7.5

Energie

In Kenniskwartier valt geluidbelasting te verwachten van de A10, de sporen, de
Buitenvelderselaan en De Boelelaan. De toekomstige ontwikkeling van het Dok
zal van invloed zijn op de (vermindering van de) geluidbelasting in het gebied. Ook
de toekomstige verkeer- en ontsluitingsituatie in relatie tot de mogelijke nieuwe
op en afrit S108, zal zijn uitwerking hebben op het geluidsbelastingniveau. De
situering van de woonfunctie is hiermee een belangrijk aandachtspunt, dat in het
Uitvoeringsbesluit verder wordt uitgewerkt.

In het kader van de ontwikkelingen in de flankgebieden van de Zuidas is de
luchtkwaliteit onderzocht in augustus 2008. Op basis van de berekeningen voor de
jaren 2010, 2015 en 2020 is gebleken dat voor de flankontwikkelingen van Zuidas
naar realisatie wordt voldaan aan de Wet Luchtkwaliteit en dat de realisering van
deze flankgebieden in Zuidas in de periode tot 2020 in overeenstemming is met de
Wet Milieubeheer. Bij verdere besluitvorming (Uitvoeringsbesluit) wordt het op dat
moment geldende wettelijke regiem in acht genomen.

Het ontwerpen en realiseren van nieuwe (onderwijs) gebouwen, kantoren
en woningen biedt een uitgelezen kans om de energievraag drastisch terug
te dringen. De mogelijkheden tot het verminderen van de energievraag van
gebouwen, zeker als die vanaf de opzet en het ontwerp worden meegenomen, zijn
zeer groot. Universiteiten elders in Nederland hebben al een traditie op dit vlak. De
Vrije Universiteit zal daarbij zeker niet achter blijven. Afhankelijk van het moment
waarop gebouwen en woningen worden gerealiseerd zal worden gestreefd naar
80-100% klimaatneutraal bouwen. De gemeente Amsterdam heeft namelijk
bepaald dat vanaf 2010 40% van de woningen klimaatneutraal moet zijn en 100%
vanaf 2015. De energievoorziening van het gebied en de rol van het VU/VU-MC
energiecentrum daarin moet worden onderzocht en geoptimaliseerd.
Startbesluit Kenniskwartier
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8. Verkeer, parkeren en infrastructuur
8.1

Autoverkeer

Door het plangebied lopen drie wegen die in het Beleidskader Hoofdnetten zijn
aangeduid als Hoofdnet Auto, namelijk de Amstelveenseweg, de Boelelaan en de
Buitenveldertselaan. Het verkeer wordt geconcentreerd op deze wegen (in lijn met
de Visie Zuidas om het verkeer aan de randen van het gebied te concentreren). In
het ontwerp van deze wegen dient de afwikkeling van het autoverkeer prioriteit te
krijgen. Verder moeten deze wegen voldoen aan de eisen die beschreven staan in
het Beleidskader Hoofdnetten, waarvan de belangrijkste eis is dat er voldoende,
2x2, rijstroken worden gerealiseerd. Voor de overige wegen in het plangebied kan
worden volstaan met 2x1 rijstroken. In het Uitvoeringsbesluit worden de definitieve
uitgangspunten ten aanzien van het profiel en de capaciteiten vastgelegd.
In het kader van het uitvoeringsbesluit wordt onderzocht hoe de verkeerstructuur
geoptimaliseerd kan worden door de verkeersafwikkeling te verdelen over
het gebied. Hierbij kan ook de Mahlerlaan een rol spelen. Bij calamiteiten bij
overbelasting van de De Boelelaan moet het gebied en het ziekenhuis bereikbaar
blijven voor ambulances en brandweer. Het verkeersonderzoek in het kader van
het Uitvoeringsbesluit schenkt extra aandacht aan de verkeersveiligheid van met
name het langzaam verkeer in het plangebied.
De Boelelaan
In 2004 is er een Startbesluit vastgesteld voor de De Boelelaan. Nadere
verkenning moet uitwijzen of actualisatie van dit document noodzakelijk
is. Vanwege de grote voetgangersstromen moet er gezorgd worden voor
een goede voetgangersoversteek over de Boelelaan. In het kader van het
Uitvoeringsbesluit wordt onderzocht op welke wijze een ongelijkvloerse kruising
voor langzaam verkeer gerealiseerd kan worden. De verkeersveiligheid van het
kruispunt Boelelaan/ Buitenvelderstelaan is bij een toename van de intensiteit
een aandachtpunt, in de jaren van 2004 t/m 2006 zijn hier 5 ongevallen met
slachtoffers gebeurd.
Amstelveenseweg
De Amstelveenseweg heeft net als de De Boelelaan een ontsluitingsfunctie voor
het verkeer. Met het huidige profiel voldoet de Amstelveenseweg in 2020
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vooralsnog niet aan de kwaliteitseisen voor het hoofdnet, de weg is volgens de
prognoses dan te zwaar belast. Een oplossing is bijvoorbeeld het realiseren van
een extra opstelvak en het verlengen van bestaande opstelvakken bij het kruispunt
Amstelveenseweg/De Boelelaan. Dit verdient in het Uitvoeringsbesluit verdere
aandacht.
Buitenveldertselaan
Ook bij de Buitenveldertselaan heeft de afwikkeling van het autoverkeer prioriteit
in het ontwerp, tevens is het een OV-corridor. Deze combinatie zorgt mogelijk voor
conflicten tussen de afwikkeling van het OV en het autoverkeer. De kruispunten van
de Buitenveldertselaan moeten voldoende capaciteit krijgen om deze conflicten te
beperken.

8.2

Langzaam verkeer

Door het plangebied lopen verschillende wegen die als Hoofdnet Fiets zijn
gecategoriseerd. Voor de eisen die worden gesteld aan het Hoofdnet Fiets wordt
verwezen naar het Beleidskader Hoofdnetten. Over het algemeen geldt dat
doorstroming, oversteekbaarheid en verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers
geborgd dient te worden. Ook wordt er gedacht aan alternatieve routes, bijvoorbeeld
een fietsroute over de museumtramlijn. Gezien de functie van het gebied met name
onderwijs en woningen is de fietsbereikbaarheid van het gebied belangrijk.
In het Uitvoeringsbesluit moet rekening gehouden worden met de belangrijkste
voetgangersstromen en de bereikbaarheid van de stations maar ook met de
bereikbaarheid van Buitenveldert Zuid vanaf station Zuid.
Fietsparkeren
Bij de woningen, kantoren en voorzieningen worden inpandige (gemeenschappelijke)
fietsenstallingen gerealiseerd die vanaf de straat bereikbaar zijn. Het aantal
fietsparkeerplaatsen van de VU en InHolland is maatwerk. Per woning is een ruimte
voor inpandig fietsparkeren noodzakelijk, conform de geldende normen. Het aantal
fietsparkeerplaatsen (voor personeel) bij kantoren is vastgelegd in het Bouwbesluit.
Voor de overige functies wordt de ‘Ontwerpwijzer Fietsverkeer’ van het C.R.O.W. als
richtlijn gebruikt.
Startbesluit Kenniskwartier
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In de openbare ruimte worden voor bezoekers van de verschillende voorzieningen
fietsrekken (nietjes) geplaatst.

8.3

Openbaar vervoer

Het plangebied is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. Station Zuid, waar
bus, tram, metro, trein en in de toekomst hogesnelheidslijn bij elkaar komen, ligt op
loopafstand van het plangebied. Eveneens is het metrostation Amstelveenseweg
nabij en hebben tramlijn 16 en 24 een halte in het gebied evenals diverse
buslijnen.
Conform de Visie 2007 kan het Kenniskwartier een belangrijke rol spelen in
het versterken van het OV in oostwestelijke richting. Het is wenselijk om in de
toekomst een oostwestelijke route aan te leggen bijvoorbeeld door de tramlijnen
16 en 24 en 4 te verbinden en te combineren met een vrijliggende OV-busbaan.
Hiervoor moet infrastructuur worden aangelegd door het plangebied via De
Boelelaan. Vanaf het moment dat de Noordzuidlijn zal worden geopend zullen
er meer streekbussen gaan rijden via De Boelelaan naar station Zuid. Beide
ontwikkelingen vragen om een vrije OV-baan (tram/bus) langs/over de Boelelaan.
De ligging van deze OV-baan (middenligging of zijligging) wordt in een later
onderzoek uitgewerkt.
Aangezien de Buitenveldertselaan een OV-corridor wordt dient ook hier een vrije
OV-baan inpasbaar te zijn. De functionaliteit van de bestaande busbaan A10Amstelveenseweg dient behouden te blijven.
De tramlus die in het plangebied ligt zal binnen het plan (vermoedelijk tijdelijk)
worden verplaatst, dit om de ontwikkeling van dat stuk grond mogelijk te maken. Er
worden twee varianten uitgewerkt, één via de Mahlerlaan en één via de Boelelaan.
De in het Startbesluit genoemde verplaatsing van de tramlus mag, naast de
gevolgen voor de reizigers, geen gevolgen hebben voor het (tijdelijke) parkeren
voor de VUMc, de VU en de sportclub.
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8.4

Parkeren

Parkeernormen voor kantoren en bedrijven in Amsterdam zijn vastgelegd in het
Locatiebeleid Amsterdam. Conform de Nota Parkeernormen in de Zuidas uit 2001
bedraagt de parkeernorm voor woningen 1,25 parkeerplaats (pp) per woning
(inclusief 0,25 pp bezoekersparkeren). Voor het parkeren voor kantoren geldt dat
een groot deel van het plangebied een A-locatie betreft, dat wil zeggen het is een
gebied in de nabijheid (tot 800 m) van een belangrijk NS station. Hier geldt dat er
1 pp per 250 m2 bvo kantoorfunctie gerealiseerd dient te worden. Een deel van
het plangebied is B-locatie, hiervoor geldt een norm van 1 pp per 125 m2 bvo. Bij
voorzieningen geldt geen standaardnorm en wordt vooralsnog uitgegaan van de
rekeneenheid 1 pp per 100 m2 bvo, danwel maatwerk.
De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de visie de ambitie vastgesteld om
het parkeerareaal in de Zuidas met 20% gefaseerd te reduceren. Hier bovenop
komen nog de aantallen parkeerplaatsen voor de VU en de reductie van 20% over
deze aantallen.
Nader onderzoek moet uitwijzen of en op welke wijze dit mogelijk te maken is,
bijvoorbeeld in relatie tot het voorkomen van parkeeroverlast in de omgeving.
Hierover moet nog nadere besluitvorming plaatsvinden. Er zijn in dat kader
mogelijkheden te onderzoeken binnen de huidige businesscase het aantal
parkeerplaatsen te beperken. Daarbij is dan wel noodzakelijk dat de Zuidas de
Parkeren			
m2 bvo parkeernorm		
woningen 			
125
1,25			
Kantoren (binnen 800 meter)
250
1			
Kantoren (buiten 800 meter)
125
1			
Voorzieningen			
100
1			
					
Totaal 								
1

2

flexibiliteit krijgt over de locaties waar de parkeerplaatsen verminderd worden. Dit
zou niet per deelgebied maar Zuidasbreed bekeken moeten worden.
Algemene uitgangspunten voor het parkeren in het plangebied zijn dat:
•
Voorkomen moet worden dat de omliggende wijken (parkeer)overlast krijgen
van bezoekers van de Zuidas.
•
Ook een eventuele afwijking van de parkeernorm mag niet leiden tot minder
gunstige effecten met betrekking tot de verkeersdoorstroming op het 		
stedelijk wegennet en de A10 of tot minder gunstige milieueffecten.
•
Het langparkeren moet in gebouwde parkeervoorzieningen opgenomen
kunnen worden.
•
Voor kortparkeren moeten er in de openbare ruimte plaatsen aanwezig zijn
voor bezoekers van voorzieningen, medici en invaliden.
•
Dubbelgebruik van de parkeerplaatsen wordt vooralsnog niet uitgesloten.   

Bij het toepassen van de huidige normen op het totale programma worden
7.632 parkeerplaatsen voorzien exclusief de VU-MC. Op dit moment zijn er 5001000 parkeerplaatsen op het maaiveld beschikbaar, vooral voor bezoekers van
het ziekenhuis, de universiteit en sportclub Buitenveldert. Er zal nader worden
bekeken of deze bestaande plaatsen aan de normparkeerplaatsen (7.632) kunnen
worden toegevoegd. De bijzondere voorzieningen functie van hoger onderwijs

totaal m2 bvo		
223.000 tot 270.5002
125.500 tot 173.0002
50.000			
433.000		

parkeerplaatsen 1
2.230
692
400
4.330

879.000		

7.652

Dit is exclusief de huidige parkeerplaatsen van de VU-MC en de parkeerplaatsen welke ten behoeve van ACTA,
O&D en de Westflank worden ontwikkeld.
Voor parkeren is dezelfde bandbreedte aangehouden conform programmatabel.
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maakt dat er goede kansen zijn om het aantal parkeerplaatsen te reduceren. In
het Uitvoeringsbesluit worden concrete voorstellen met aantallen parkeerplaatsen
opgenomen.
Deze parkeerplaatsen worden gerealiseerd in (ondergrondse) parkeergarages.
Op maaiveld worden net als elders in de Zuidas geen parkeervergunningen
afgegeven. Ook het bezoekersparkeren wordt opgevangen in de ondergrondse
garages. Een nader te bepalen gedeelte van het aantal parkeerplaatsen wordt
openbaar toegankelijk. De wijze van exploitatie wordt nog nader uitgewerkt. Om
het plangebied ook voor minder validen een aantrekkelijke locatie te laten zijn
worden voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen gerealiseerd, zowel in de
openbare ruimte als in de garages.

8.5

Kabels en leidingen

8.5.1 Hoofdringtracé (MENZ)
In het gebied is een hoofdringtracé voor energie en nutsvoorzieningen in de
Zuidas beoogd, zoals verwoord in de MENZ studie 2007. Dit tracé is beoogd om
de leveringszekerheid van de energie en nutsvoorzieningen in de Zuidas op het
gewenste niveau mogelijk te maken, doorgaande tracés mogelijk te maken en de
bouw van het DOK te faciliteren.
Bij de ontwikkeling van Kenniskwartier moet rekening worden gehouden met
de toekomstige ligging van het hoofdringtracé in de Mahlerlaan. Onderdeel
van de uitwerking van dit hoofdringtracé zijn liggende kabels en leidingen in de
Mahlerlaan, zoals een transportwaterleiding, warmte- en koudeleidingen en een
bundel 10kv electrakabels. In het stedenbouwkundige plan zal een definitief tracé
opgenomen worden. De aan het tracé te stellen eisen worden in overleg met de
betrokken netbeheerders bepaald. Op basis van de MENZ studie 2007 dient het
tracé in ieder geval te faciliteren:
• 10/50 kV verbindingen,
• warmteleidingen (aanvoer en retour),
• koudeleidingen (aanvoer en retour),

• (gecombineerde) blus-/drinkwaterleiding,
• persleiding riolering,
• schoon regenwaterriool, en
• mantelbuizen ten behoeve van telecomkabels.
Een deel van bovengenoemde tracés is reeds aanwezig maar moet (wellicht)
uitgebreid worden.
Een vorm van bundeling lijkt nodig en kan eventueel gecombineerd worden met
ondergrondse parkeergarages. Ten behoeve van het uitvoeringsbesluit zal nader
onderzoek plaatsvinden naar nut en noodzaak van het verder doortrekken van het
hoofdringtracé richting Amstelveenseweg of Van der Boechorststraat. Een kruising
met de A10 als onderdeel van de MENZ ring is in een eerdere studie afgevallen.
8.5.2 Overige tracés
Naast het hoofdringtracé (MENZ) ligt er een aantal kabels en leidingen in het
gebied die als uitgangspunt voor verdere planvorming worden meegenomen.
Concreet gaat het om twee hoofdtransport waterleidingen in de De Boelelaan*,
een persriool in de De Boelelaan, een warmteleiding (aanvoer en retour) in de
Van der Boechorststraat (tussen Energiecentrum VU en Mahlerlaan) en om
een 23 bar gasleiding in de Van Der Boechorststraat (tussen A.J. Ernststraat en
Energiecentrum VU). Kaderstellend zijn het Drinkwaterplan Zuidas 2008 en het
Rioleringsplan Zuidas 2007 .
*) Ten westen van de Amstelveenseweg bevindt zich het grootste pompstation voor
drinkwater in Amsterdam,
Verder ligt in de De Boelelaan een grote hoeveelheid kabels en leidingen en
is het aantal kabels en leidingen en het ruimtebeslag dat deze innemen op de
kruispunten in het gebied groot. In het uitvoeringsbesluit wordt in relatie tot de
stedenbouwkundige en waterberging opgave een verder onderscheid gemaakt in
te verleggen / handhaven kabels en leidingen.
In de A.J. Ernststraat is een tracé voor een 8 bar gasleiding voorzien (MENZ studie
2007).
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Onderzocht wordt of en in welke vorm de kabels en leidingen ondergronds kunnen
worden gebundeld. De uitwerking is mede afhankelijk van stedenbouwkundige
plannen en wordt in het Uitvoeringsbesluit opgenomen.
8.5.3 Aansluiting van de bouwblokken
De aansluiting op nutsvoorzieningen van de gebouwen zal zo veel mogelijk
blokgewijs gebeuren. Dit om de ondergrondse ruimte optimaal te benutten en
tegelijkertijd de kwaliteit van het maaiveld en de bereikbaarheid van de gebouwen
zo min mogelijk te bedreigen met opbrekingen. De blokaansluiting zal vanuit
het hoofdringtracé worden uitgevoerd, bij voorkeur via de parkeergarages. De
distributie naar de diverse gebouwen van een bouwblok zal inpandig worden
opgelost.
8.5.4 Overige thema’s
Energiecentrum VU
Het energiecentrum VU levert energie en warmte aan de VU, aan VU-MC en
aan het openbare net. Verder levert het water, perslucht en koude aan VU /
VU-MC. Het energiecentrum beschikt over een warmtekrachtinstallatie en vijf
verbrandingsketels, gestookt op aardgas.
Levering van aardgas vindt plaats middels een 23 bar leiding in de Van Der
Boechorststraat. Voor deze gasleiding gelden veiligheidsafstanden ten aanzien
van bebouwing en functies in de omgeving.
Verplaatsing van het energiecentrum en de aardgasleiding is een complexe en
kostbare zaak. Uitgangspunt is dat het VU Energiecentrum blijft liggen op de
huidige locatie. Omdat de omgeving van de gasleiding aanzienlijk gaat veranderen
moet een veiligheidsevaluatie worden uitgevoerd voor de bestaande leiding in de
vernieuwde omgeving.
Voorzieningen
Voorzieningen ten behoeve van kabels en leidingen zoals omvormingsstations,
schakelkasten, voedingsstations, verdeelstations, WKO, rioolgemalen en
overige distributievoorzieningen dienen zo veel mogelijk inpandig te worden
gerealiseerd. Indien aantoonbaar niet mogelijk, dan wordt gezocht naar een goede
inpasbaarheid in de openbare ruimte.

In ieder geval dient in het gebied te worden opgenomen:
• 50/10kV station. Wensbeeld locatie halverwege Mahlerlaan.
• Hulpwarmtecentrale. Noodvoorziening die dienst doet bij storingen in de
		 warmtekrachtcentrale en voor opvangen van pieken in de winter, 		
		 bijvoorbeeld in de ochtend en vroege avond. Wensbeeld locatie ten zuiden
		 van het kruispunt Buitenveldertselaan / Mahlerlaan.
• Persgemaal. Wensbeeld locatie rond het kruispunt Mahlerlaan / Van Der
Boechorststraat.
• Bergbezinkstation. Wensbeeld locatie ten noorden van het kruispunt De
Boelelaan / Buitenveldertselaan.
• Overslagstation gas. Wensbeeld locatie ter hoogte van het kruispunt
Buitenveldertselaan / A.J. Ernststraat.
Een nadere uitwerking van deze voorzieningen (locatie en inpasbaarheid in de
plannen) vindt plaats ten behoeve van het Uitvoeringsbesluit.
Warmte koude opslag (WKO) en centraal afval ophaalsysteem
Onderzocht wordt of het haalbaar is voor dit gebied een centraal WKO en
afval ophaalsysteem te realiseren. Bij het onderzoek naar het centraal afval
ophaalsysteem in vergelijking met andere systemen worden expliciet de
beheerkosten meegenomen. De schaalgrootte van de individuele bouwblokken
is te klein om dit soort voorzieningen zelfstandig te ontwikkelen, terwijl het
plangebied als geheel hier een goede afmeting voor heeft. Bij uitwerking van
de plannen in het Uitvoeringsbesluit zal aansluiting gezocht worden bij de
Energievisie Zuidas 2008.
Stekkerveld
Ten westen van de Buitenveldertselaan ligt in de Mahlerlaan een ‘stekkerveld’
(een kabel- en leidingknooppunt met kabelmoffen, leidingafsluiters en appendages
behorende bij de ILT Mahlerlaan) met een oppervlakte van circa 20x30 m. Dit
stekkerveld wordt om financiële en technische redenen niet verlegd en in de
plannen opgenomen. Binnen MENZ wordt momenteel onderzocht hoe dergelijke
stekkervelden kunnen worden ingepast.
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9. Grondproductie
9.1

Eigendomsituatie

De gronden in het plangebied zijn in eigendom van de gemeente Amsterdam,
de VU, het VU-MC, woningbouwverenigingen en particulieren. De gronden in
het exploitatiegebied zijn gedeeltelijk uitgegeven in erfpacht dan wel verhuurd.
Ze zijn nu in gebruik als parkeerterrein, sportvoorzieningen, schooltuinen en een
benzinestation.

9.2

Bodemonderzoek

9.3

Grondexploitatieresultaat

Er zijn in het projectgebied geen grote bodemverontreinigingen te verwachten.
Wel kunnen mogelijk als gevolg van eerdere ophogingen en demping van de
oorspronkelijke slotenstructuur met puin enkele lokale verontreinigingen worden
aangetroffen. In de volgende fase zal de bodem nader worden onderzocht op
eventuele verontreinigingen.

Voor het startbesluit Kenniskwartier is een globale grondexploitatieberekening
opgesteld. Het grondexploitatieresultaat heeft een positief resultaat. In deze
berekening zijn de grondkosten en grondopbrengsten van het exploitatiegebied,
exclusief een gedeelte van De Boelelaan, geraamd en in de tijd gezet op basis van
de verwachte fasering van de uitvoering.
Herprofilering van de Buitenveldertselaan, het kruispunt met De Boelelaan, de
aanleg van de Amstelveenboog en de gevolgen daarvan voor de ondergrondse
infrastructuur en de fasering van het programma en de realisatie, zijn vooralsnog
niet opgenomen in de raming voor het Kenniskwartier.
De grondkosten zijn gerelateerd aan het bouw- en woonrijp maken (functievrij
maken en inrichting openbare ruimte) van het gebied tussen De Boelelaan,
Mahlerlaan, A10 en Buitenveldertselaan. Voor de inrichting van de openbare
ruimte zijn de standaard Zuidas uitgangspunten gehanteerd. Als bijzondere
kostenelementen kunnen worden genoemd het hoofdtracé kabels- en leidingen,
het omleggen van de tramlus op de Mahlerlaan, het verplaatsen van de
sportvelden met ondergelegen waterberging, een geluidsscherm langs de A10 en
bijzondere waterelementen.
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De grondopbrengsten zijn gebaseerd op een programma met gemengde functies
van 495.000 m2 bvo. De fasering wordt mede bepaald door de ontmanteling van
de huidige functies en de aanleg van de Amstelveenboog. Uitgangspunt is dat de
planontwikkeling onafhankelijk van het Dok gerealiseerd wordt.

9.4

Ontwikkelingsstrategie

In de volgende planfase wordt als onderdeel van het Uitvoeringsbesluit een
ontwikkelingsstrategie opgesteld. In de ontwikkelingsstrategie worden de
ontwikkeleenheden of de bouwenveloppen bepaald en wordt ingegaan op
de wijze van selectie van marktpartijen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen de verschillende soorten partijen, waaronder ontwikkelaars, beleggers
en eindgebruikers. Ook wordt rekening gehouden met reeds bestaande
ontwikkelrechten in het gebied. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de
strategie de volgorde van de te ontwikkelen bouwenveloppen en het uitgiftetempo.
Vraagstukken die in dit kader onder meer relevant zijn, is het creëren van een
kritische massa voor het goed functioneren van een nieuw stedelijk gebied
enerzijds en flexibiliteit en marktgestuurd ontwikkelen anderzijds. Maar ook zaken
als de bouwlogistiek, de keuze van het hoofdtracé van kabels en leidingen en
de ligging van watergangen hebben invloed op de volgorde en het tempo van de
ontwikkeling en zullen nader worden onderzocht.
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10. Vervolgtraject/planning
10.1

Uitvoeringsbesluit

10.2

Studies

Op basis van dit Startbesluit wordt door de projectgroep een Uitvoeringsbesluit
voorbereid voor de gebieden die binnen het gemeentelijke exploitatiegebied vallen
zoals benoemd in hoofdstuk 2.
Dit Uitvoeringsbesluit bestaat o.a. uit een Stedenbouwkundig Programma van
Eisen (SPvE) en een grondexploitatiebegroting met toetsingsrapport. In het
Projectmanageroverleg (PMO) wordt vervolgens de besluitvorming over het
Uitvoeringsbesluit voorbereid. Na akkoord zal het Bestuurlijk Overleg Zuidas (BOZ)
het document vrijgeven voor inspraak. Uiteindelijk wordt het Uitvoeringsbesluit na
advies van de deelraad ZuiderAmstel vastgesteld door de gemeenteraad.

De volgende studies dienen na het Startbesluit te worden uitgevoerd.
Ontwerp
•
onderzoek gebouwtypen, verkaveling en gebruiksfuncties
•
onderzoek effecten van hoogbouw (bezonning, windhinder,
Luchthavenindelingbesluit, zichtlijnen)
•
ontwerprichtlijnen openbare ruimten
•
onderzoek inpassing Sportclub Buitenveldert
•
opstellen ondergronds inrichtingsplan (kabels en leidingen, parkeren en
andere ondergrondse functies)
•
onderzoek monumenten
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Milieu
•
onderzoek geluid
•
onderzoek luchtkwaliteit
•
onderzoek externe veiligheid en risico gasleiding, milieucontouren
bestaande en nieuwe gebouwen
•
bodemonderzoeken, studie grondwater (inclusief haalbaarheid centraal
wko) en archeologie
•
bomentoets
•
optimalisatie energievoorziening gebouwen (waaronder wko) en afval
ophaalsysteem
Water
•
onderzoek watersysteem en watercompensatie
•
studie grondwater
•
studie alternatieve waterberging
In het Uitvoeringsbesluit wordt nader ingegaan op grote infrastructurele ingrepen
die de gebiedsontwikkeling beïnvloeden:
•
Bouwverkeer voor het Dok;
•
Ontsluiting van de Dokstraat;
•
Vormgeving S108;
•
Ligging van de ondergrondse Amstelveenboog Noord-Zuidlijn.

Verkeer
•
verkeersonderzoek (doorstroming, parkeren)
•
wegprofielen (De Boelelaan, Mahlerlaan en Buitenveldertselaan)
•
ongelijkvloerse oversteek De Boelelaan
•
ruimtelijke reservering NZ-lijn (Amstelveenboog)
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10.3

BLVC

De aanleg van een nieuw stedelijk gebied heeft forse consequenties op de
omgeving. Om er voor te zorgen dat tijdens de werkzaamheden het gebied en
haar omgeving bereikbaar, leefbaar en veilig blijft, wordt voorafgaand aan de
uitvoering, een Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie plan
opgesteld. Hierbij wordt specifiek ingezet op het minimaliseren van de gevolgen
(veiligheid, leefbaarheid, overlast) van de bouw in het gebied voor de huidige
bewoners.
De realisatiefase van Kenniskwartier duurt een aantal jaren. Tijdens deze periode
is het gebied echter al volop in gebruik. Gebruikers zijn de VU, het VU-MC, diverse
sportaccommodaties en in toenemende mate worden kantoren en woningen in
gebruik genomen. Verder rijdt er verkeer door het gebied, al dan niet met een
herkomst of bestemming in het gebied.
Een kernwaarde van de Zuidas is een hoog kwaliteitsniveau, zowel qua bebouwing
als qua inrichting van de openbare ruimte. Dit kwaliteitsniveau moet ook tijdens
de realisatiefase de maat zijn, om te voorkomen dat gebruikers het gebied gaan
zien als een grote bouwput en jarenlang overlast ervaren. Dit stelt specifieke eisen
aan de inrichting van bouwterreinen, van (tijdelijke) openbare ruimte, afzettingen
en omleidingen. Zowel in de planvoorbereiding (bijvoorbeeld eisen t.a.v. trillingen
en geluidoverlast bij heien) als in de planuitwerking (bijvoorbeeld BLVC plannen)
en tijdens de uitvoering (bijvoorbeeld toezicht op afzettingen en omleidingen)
zijn aandacht en financiële middelen nodig om voldoende omgevingskwaliteit te
waarborgen.

10.4

Communicatie

10.5

Planning

Het concept Startbesluit wordt in het eerste kwartaal van 2009, na advies van
B&W ter besluitvorming aan de Stadsdeelraad ZuiderAmstel aangeboden.
Vervolgens wordt de vastgestelde Startbesluit ter kennisname aangeboden aan de
gemeenteraad.
Voor het gebied ten noorden van de De Boelelaan wordt vervolgens een
Uitvoeringsbesluit voorbereid en (eind 2009) aan de gemeenteraad ter vaststelling
aangeboden. Dit Uitvoeringsbesluit is de basis voor een bestemmingsplan voor
dit gebied. Bouwinitiatieven (en met name een bouwvergunning¬aanvraag) van
een marktpartij, die binnenkomen voordat het nieuwe bestemmingsplan van
kracht is, kunnen via een Projectbesluit procedure Wro vergund worden. Op deze
wijze is een eerste ‘start bouw’ op deze deellocatie van de Zuidas begin 2010 te
verwachten.
Voor het gebied ten zuiden van de De Boelelaan, grondeigendom VU en VU-MC,
wordt geen Uitvoeringsbesluit opgesteld. Op basis van het masterplan dat door
de VU wordt opgesteld in het kader van de samenwerkingsovereenkomst kan een
bestemmingplan opgesteld worden, om bouwinitiatieven juridisch-planologisch te
borgen.
In de samenwerkingsovereenkomst met de VU wordt opgenomen dat een Wis- en
Natuurkundegebouw op de locatie van de huidige Schoolwerktuinen gebouwd zal
worden, waarna Gebouw 2400 (waar nu W&N in gehuisvest is) gesloopt wordt. Op
deze locatie komt dan ruimte voor verplaatsing van het Sportpark Buitenveldert.
Op de oude voetbalvelden kan vervolgens nieuwbouw plaatsvinden vanaf medio
2016.

Communicatie en informatie over het project vindt plaats via de nieuwsbrief
Zuidas, de website www.zuidas.nl en contacten met de pers. Daarnaast dienen de
ontwikkelingen op regelmatige basis te worden afgestemd met een afvaardiging
van omwonenden. Met belanghebbende partijen zoals de huidige gebruikers (VU,
VU-MC , Sportclub Buitenveldert en een aantal marktpartijen) wordt ook regelmatig
overleg gevoerd. Op het Startbesluit en later het Uitvoeringsbesluit vindt inspraak
plaats.
Startbesluit Kenniskwartier

