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1. Inleiding
De Structuurvisie Amsterdam 2040 is 17 februari
2011 vastgesteld. Uit de Structuurvisie blijkt dat
Amsterdam RAI niet wordt verplaatst en dat
mogelijkheden voor intensivering van de RAI worden
onderzocht. Vervolgens is samen met Amsterdam
RAI door Dienst Zuidas onderzoek verricht naar
de ontwikkelingsmogelijkheden van de RAI op
korte, middellange en lange termijn. Dit volgde op
het Projectbesluit Amsterdam RAI dat in 2008 is
vastgesteld.
Het onderzoek heeft een ontwikkelstrategie
opgeleverd die is vastgelegd in de Toekomstvisie
Amsterdam RAI. In de ontwikkelstrategie zijn
vijf thema’s uitgewerkt : Integratie in de stad;
Duurzaamheid; Flexibiliteit; Parkeren, logistiek en
management; en Bouwpotenties. De Toekomstvisie
Amsterdam RAI is op 28 maart 2012 vastgesteld
door de deelraad van stadsdeel Zuid. Bij de
vaststelling is een motie aangenomen waarin is
gesteld dat de mogelijkheden voor een gebouw van
maximaal 5 lagen op het parkeerterrein P9 langs
de Wielingenstraat onderzocht moeten worden en
hierbij de uitruil te betrekken van de te realiseren
m2 in de nieuwbouw aan de havenkom met de
bebouwing langs de Wielingenstraat.

De documenten zijn aanvullend op elkaar.
Sinds vaststelling van de Toekomstvisie hebben
de ontwikkelingen bij en rondom de RAI niet
stil gestaan. De omgevingsvergunning voor het
Amtrium is verleend en in oktober 2013 wordt
gestart met de bouw. Tevens is een ontwerp voor
het Scheldeplein gemaakt, medio 2014 wordt het
plein heringericht. Ook de cultuurhistorische waarde
van het RAI-complex krijgt steeds meer aandacht.
Het oudste gedeelte, de Europahal is als één van de
pronkstukken van de wederopbouw voorgedragen
voor plaatsing op de Rijksmonumentenlijst.
Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in dit
uitvoeringsbesluit.

In hoofdstuk 1 van dit uitvoeringsbesluit wordt de
Toekomstvisie nader toegelicht. In dit hoofdstuk
wordt ook het plankader aangegeven dat als
uitgangspunt dient voor de uitwerking. In hoofdstuk
2 wordt de stedenbouwkundige uitwerking
beschreven aan de hand van de ontwikkelvelden.
Dit wordt in hoofdstuk 3 vervolgd voor de inrichting
van de openbare ruimte. De hoofdstukken 4 en
5 gaan in op de aspecten verkeer en milieu. De
uitgangspunten voor het beheer zijn beschreven in
hoofdstuk 6. Tot slot behandelen de hoofdstukken 7
en 8 respectievelijk de financiën en de planning en
procedure.			

Daarnaast spelen er meerdere ontwikkelingen in
de omgeving, zoals ZuidasDok, OVSAAL, Noord/
Zuidlijn, vaststelling bestemmingsplan Rivierenbuurt
door stadsdeelraad, plangebied Kop Zuidas en
plangebied Beethoven. Dit uitvoeringsbesluit sluit
aan op deze ontwikkelingen.
Het bestemmingsplan moet na vaststelling de
ontwikkelingen voor de komende 10 jaar mogelijk
maken, in dit uitvoeringsbesluit zijn daarentegen
ook ontwikkelingen opgenomen met een ruimere
tijdsspanne.

Na vaststelling van de Toekomstvisie heeft Dienst
Zuidas in samenwerking met Amsterdam RAI
de thema’s uit de Toekomstvisie in verschillende
workshops nader uitgewerkt. Deze uitwerking
is opgenomen in het Uitvoeringsbesluit
Amsterdam RAI dat nu voor u ligt. De huidige
bestemmingsplannen (met name Bestemmingsplan
‘RAI e.o.’ en ‘Noord/Zuidlijn’) zijn niet geschikt als
planologische onderlegger voor de genoemde
ontwikkelingen in dit uitvoeringsbesluit.
Daarom is parallel aan dit uitvoeringsbesluit het
Bestemmingsplan Amsterdam RAI opgesteld.
Conceptversie Rapportage RAI, Uitvoeringsbesluit

7

ktv

kiosk

Pisa

Rivierenbuurt

Scheldeplein

Beatrixpark
Beethoven

Ringweg A10
Kop Zuidas
Station RAI
Vivaldi

Plangebied RAI met omgeving
8

Plangrens RAI

2. Plankader
Het plangebied RAI maakt onderdeel uit van het
grootstedelijk project Zuidas. Het gebied grenst aan
de Rivierenbuurt en ligt ten noorden van de A10,
tussen het Beatrixpark en het Zuidasprojectgebied
Kop Zuidas in.

de Europaboulevard en een klein deel van het
Beatrixpark extra meegenomen om aan te sluiten op
de aangrenzende bestemmingsplannen.
Aangezien in het uitvoeringsbesluit geen wijzigingen
voor deze onderdelen worden voorgesteld, maken
ze geen deel uit van dit uitvoeringsbesluit.

In 2011 is samen met Amsterdam RAI door
Dienst Zuidas onderzoek verricht naar de
ontwikkelingsmogelijkheden van de RAI op korte,
middellange en lange termijn. De Toekomstvisie
Amsterdam RAI waar dat in is vastgelegd, wordt met
dit uitvoeringsbesluit meer geconcretiseerd.

Grenzen plangebied
Het plangebied wordt globaal begrensd door:
 aan de westzijde het Beatrixpark;
 aan de noord- en oostzijde door de Rivierenbuurt;
 aan de oostzijde door Kop Zuidas;
 en aan de zuidzijde door de A10.
De grens van het plangebied in dit uitvoeringsbesluit
wordt meer precies aan de noord- en
noordoostzijde bepaald door de rand trottoir van
de Wielingenstraat en de Europaboulevard. Aan
de oostzijde is de rand van het wegdek van de
Europaboulevard de grens. De buitenste grens
van de ruimte die nodig is om het Dok te bouwen,
de demarcatielijn, markeert de zuidelijke grens
en de westelijke grens ligt op de scheiding tussen
de RAI en het park, waarbij de uitloper van de
Boerenwetering binnen het plangebied valt.
De plangrens wijkt af van de plangebiedgrens in
het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan
worden de Wielingenstraat, het Scheldeplein,

Conceptversie Rapportage RAI, Uitvoeringsbesluit
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Toekomstvisie Amsterdam RAI
In de Toekomstvisie Amsterdam RAI staan
de gezamenlijke uitgangspunten voor een
ontwikkelingsstrategie. Die zijn:
Sterk onderdeel van Zuidas
Amsterdam RAI krijgt een meer extern gerichte
oriëntatie, met meer publiek gerichte functies aan
de randen van het complex, een betere aansluiting
op het Beatrixpark en de opwaardering van de
oost-westroute door het RAI complex. Hierdoor
wordt Amsterdam RAI steviger verankerd in Zuidas
en de stad. Tegelijkertijd zorgen investeringen in
hotel, congresfaciliteiten en parkeerareaal voor een
versterkte marktpositie.
Hoge inzet op OV, efficiënt parkeren
Bezoekers van Amsterdam RAI worden gestimuleerd
met het openbaar vervoer te komen. Dat kan
dankzij de Noord/Zuidlijn en de uitbreiding van
station RAI. Tegelijkertijd blijft er dan nog een
vraag naar parkeerplaatsen over. Omdat er door
bouwactiviteiten sinds 2002 3.500 parkeerplaatsen
in de directe omgeving verdwijnen worden er
daarom 1.000 nieuwe parkeerplaatsen op eigen
grond gemaakt. Waar mogelijk wordt logistiek
gescheiden van bezoekers: laden & lossen wordt
geconcentreerd aan de noord- en zuidzijde, terwijl
in de centrale as van het complex een publiekszone
wordt ingericht.

Aantrekkelijk voor elk gebruik
De ruimte rond de RAI wordt zo ingericht
dat deze flexibel aanpasbaar is voor veel
verschillende soorten gebruik. De ruimtes
krijgen een heldere, overzichtelijke indeling en
hiërarchie. De herinrichting van de oost-west
langzaamverkeerroute staat daarbij centraal.
In de kopgroep van duurzaamheid
Er wordt voor de bestaande bebouwing, de
nieuwbouw en het dagelijks gebruik ingezet
op duurzaamheid. De ambities van Zuidas en
Amsterdam RAI zijn daarbij hoog. Amsterdam
RAI heeft de ambitie om in de congres- en
evenementenindustrie de komende vijf jaar één
van de zichtbare kolopers in Europa te zijn op het
gebied van duurzaamheid.

In dit uitvoeringsbesluit is, naast de
ontwikkellocaties, een sterke verbetering van
de openbare ruimte van groot belang. Ook
op het niveau van de openbare ruimte worden
de uitgangspunten van de Toekomstvisie
geconcretiseerd en uitgewerkt.

De bestaande bebouwing van het RAI-complex
blijft grotendeels bestaan. Daarnaast staan in de
toekomstvisie ook vijf locaties aangegeven waar
herontwikkeling of nieuwbouw mogelijk is (zie
paarse vlekken op de kaart hiernaast):




Ruimte voor 300 en 30.000 bezoekers
Het Europaplein is zo ingericht dat deze geschikt
is voor evenementen en waar nodig voorparkeren,
laden en lossen. Tegelijkertijd zorgen inrichting
en goed geplaatste elementen/ groen voor een
aangename ruimte bij zowel een groot als klein
aantal bezoekers. Die lijn wordt doorgezet voor de
rest van het RAI-terrein.

Zowel de uitgangspunten als de locaties worden
in dit uitvoeringsbesluit nader uitgewerkt. Er
is één uitzondering: voor de eerstgenoemde
locatie, het Amtrium, zijn de plannen al in een
vergevorderd stadium. Eind 2013 wordt gestart
met de bouw hiervan. Daarom wordt in het
hoofdstuk Stedenbouwkundige uitwerking bij de
ontwikkellocaties niet verder ingegaan op het
Amtrium. Wel komt de aangrenzende noordzijde
van het RAI-complex aan bod als toekomstige
ontwikkellocatie Wielingenstraat.




Intensivering op de hoek van het Scheldeplein
met kantoor, congresfunctie en horeca: het
Amtrium.
Vernieuwing van de bestaande congres/foyerruimte aan het centrale plein.
Nieuwbouw met congres- en horecafuncties bij
de havenkom aan de parkzijde van de RAI.
Nieuwbouw van een parkeergarage aan de
zuidzijde.
Nieuwbouw van een hotel in de driehoek tussen
A10 en de RAI.

Conceptversie Rapportage RAI, Uitvoeringsbesluit
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In en rond het plangebied spelen diverse ruimtelijke
ontwikkelingen:

Overige ontwikkelingen
Visie Zuidas
In de Visie Zuidas, vastgesteld in 2009, is
aangegeven dat Zuidas zich ontwikkelt tot een
internationale toplocatie voor wonen en werken
in Amsterdam. De uitstekende bereikbaarheid,
de kwalitatief hoogwaardige omgeving en de
aantrekkingskracht van Amsterdam vormen de
grondslagen voor haar succesvolle ontwikkeling. Een
ontwikkeling waarmee Amsterdam en Nederland de
internationale concurrentie aan kunnen. De ambitie
bestaat uit het bereiken van een duurzaam en
succesvol stedelijk topmilieu, van
internationale allure, met Amsterdamse kwaliteiten.
In 2014 zal een nieuwe Visie worden gemaakt,
op basis van het Masterplan Dok dat in 2013
verschijnt. De grootste verandering ten opzichte
van de Visie 2009 is dat er voorlopig niet wordt
uitgegaan van het onder de grond brengen van
de treinsporen in Zuidas. Dat betekent ook dat de
vastgoedontwikkeling op de infrastructuurbundel
in volume flink afneemt. Voor het plangebied RAI
heeft deze wijziging geen invloed.
Vigerend bestemmingsplan
Het vigerend bestemmingsplan “RAI e.o.” voor de
RAI stamt uit 1985. Op dit moment wordt gewerkt
aan een geheel nieuw bestemmingsplan. Hierin
zullen de ontwikkelmogelijkheden voor de komende
10 jaar, zoals voorzien in dit uitvoeringsbesluit ook
planologisch-juridisch worden vastgelegd.
ZuidasDok
Ten zuiden van het plangebied vinden ingrepen in
de infrastuctuurbundel plaats onder de projectnaam
ZuidasDok. Hierbij wordt onder andere station
Amsterdam Zuid uitgebreid, en krijgt de A10 extra
rijstroken. Bovendien wordt het doorgaand verkeer

gescheiden van het bestemmingsverkeer.
Na realisatie zijn er per rijrichting vier rijstroken voor
doorgaand- en twee voor bestemmingsverkeer.
Over de Europaboulevard worden hiervoor
extra viaducten aangelegd. Op 9 juli 2012 is
de structuurvisie ZuidasDok vastgesteld. In de
periode 2013-2015 wordt een projectMER en een
(Ontwerp) Tracébesluit gemaakt. Uitvoering van de
werkzaamheden is voorzien in de periode 20162025.
OV SAAL
Naast de A10 wordt ook het spoor uitgebreid. Dit
valt onder een pakket maatregelen om het openbaar
vervoer in de corridor Schiphol-Amsterdam-AlmereLelystad te verbeteren (OV SAAL). Tot 2016 wordt
in het kader daarvan bij station Amsterdam RAI een
extra perron, een ruimere stationshal, een extra
oostelijke ingang en geluidschermen aangelegd en
komt over de Europaboulevard een nieuw viaduct
te liggen. Voor de werkzaamheden hieraan is een
tijdelijk werkterrein aan de zuidzijde van de A10
nodig.
Noord/Zuidlijn
De Noord/Zuidlijn rijdt van Buikslotermeer naar
Amsterdam Zuid. Op het Europaplein komt het
metrostation Europaplein vlak bij de hoofdingang
van de RAI te liggen. Het station krijgt 2 ingangen:
één ter hoogte van de Hollandhal en één bij de
Europahal.
Voor de RAI zal de metrolijn nog ondergronds rijden.
De Noord/Zuidlijn komt weer boven de grond in
de middenberm van de Ring A10 tussen station
Europaplein en station Zuid. De tunnel onder het
Europaplein en de A10 is grotendeels al aangelegd.
In 2017 wordt de Noord/Zuidlijn in gebruik
genomen.

Langs de Beethovenstraat is in 2012 het nieuw
Nycolaaslyceum in gebruik genomen en is
inmiddels de bouw van een nieuw hoofdkantoor
voor AkzoNobel begonnen. In Beethoven wordt
een gemengd programma ontwikkeld, waarbij
het wonen zich meer zal richten op het park. Het
noordelijke deel van het Beatrixpark heeft een
monumentaal karakter. Om van het Beatrixpark meer
een eenheid te maken zal een deel van de ruimte
van de voormalige locatie van het Nicolaaslyceum
aan het park worden toegevoegd, een deel zal water
worden. Door de verschillende waterlopen in het
park met elkaar te verbinden zal de waterkwaliteit
verbeteren. Tegelijk met het toevoegen van water
zal het zuidelijke deel van het park de komende
jaren heringericht en opgeknapt worden.
Kop Zuidas
Het plangebied Kop Zuidas ligt in de oostflank van
Zuidas, tegenover de RAI aan de overzijde van de
Europaboulevard. Het gebied ligt in de overgang
van de groene Amstelscheg naar stedelijk gebied
en heeft daarmee een bijzondere positie in Zuidas.
De ontwikkeling van Kop Zuidas is inmiddels
ingezet met enkele grotere, bijzondere functies als
stadsdeelkantoor, synagoge en ROC. Eind 2013
wordt gestart met de bouw van een 3-sterren hotel
langs de Europaboulevard. Het gebied achter deze
bijzondere functies wordt een woonbuurt, begin
2014 wordt gestart met de bouw van het eerste
woonblok.

Beethoven/Beatrixpark
Het plangebied Beethoven/Beatrixpark ligt
tussen het centrumgebied Zuidas en de RAI.

Conceptversie Rapportage RAI, Uitvoeringsbesluit
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Huidig gebruik
Amsterdam RAI is een internationaal
tentoonstellings- en congrescentrum. Het
wordt gebruikt voor beurzen, congressen,
tentoonstellingen, festivals, concerten en andere
evenementen. Daarnaast bevindt zich sinds 2005
aan de parkzijde in het seizoen een stadsstrand met
horeca: Strandzuid.
Gedurende het jaar zijn er uiteenlopende beurzen,
congressen en evenementen, die meer of minder
druk op het gebied leggen. Druk door het op- en
afbouwverkeer, piekmomenten van
bezoekersstromen, gebruik van openbare ruimte
voor tentoonstellingen en evenementen of voor
opstellen van bussen of taxi’s. De omvang van de
evenementen varieert. Grote beurzen trekken in een
week soms 250.000 bezoekers, veel beurzen trekken
tussen de 20.000 en 50.000 bezoekers. Gemiddeld
zijn er per jaar meer dan 140 dagen waarop één of
meerdere beurzen en/of congressen plaatsvinden
in de RAI. Het gebied kan desondanks overdag
een verlaten indruk maken, als alle beursbezoekers
binnen zijn of op de dagen dat er geen beurzen of
congressen zijn.
Het RAI-complex bestaat uit diverse gebouwen en
hallen die in verschillende periodes vanaf 1951 zijn
gebouwd. De laatste toevoeging is het Elicium uit
2009. De onderdelen hebben allemaal een eigen
entree en bijbehorende voorzieningen. Hierdoor
kunnen ze zelfstandig functioneren. Tegelijkertijd zijn
ze onderling met elkaar verbonden via loopbruggen
en passages. Daardoor bestaat de mogelijkheid
om het complex voor een groot evenement in zijn
geheel te gebruiken.

Er zijn twee circuits te onderscheiden: een kleiner
congrescircuit in het hart van het complex en een
groter beurscircuit, dat de daar omheen liggende
hallen aandoet.
Bij het Europacomplex wordt de entreeruimte voor
bezoekers (deels) gecombineerd met de ruimte
voor laden & lossen, bij de latere toevoegingen
wordt juist een duidelijk onderscheid gemaakt:
Daar liggen de entrees voor bezoekers aan een
centrale publiekszone, terwijl het grootste deel van
de logistiek aan de noord- en zuidzijde van het RAI
terrein plaatsvindt.
Het centrale gebied functioneert daarnaast als oostwestroute stadsroute voor fietsers en voetgangers.
Hier ontmoeten en kruisen passanten, logistiek,
opstelruimtes en/of bezoekersstromen van
Amsterdam RAI elkaar.
Het RAI-complex is goed toegankelijk met het
openbaar vervoer. Bus, tram, metro- en treinstation
RAI liggen op loopafstand. Zo’n 30 % van de
bezoekers komt dan ook met het openbaar
vervoer. Bij station Amsterdam RAI wordt bij
topevenementen gerekend met een extra aanbod
van 25.000 NS reizigers/dag naast de 6.000
dagelijkse reizigers. Daarnaast zal in de toekomst
de Noord/Zuidlijn een metrostation krijgen op het
Europaplein.

De twee parkeergarages aan de zuidzijde liggen
op maaiveld en zijn met elkaar verbonden via een
tunnel. Aangezien de hallen op de eerste verdieping
liggen vindt ook het laden en lossen voor op- en
afbouw van evenementen hier via loading docks op
de eerste verdieping plaats.
Het laden en lossen aan de noordzijde vindt op
maaiveld plaats. De derde, kleine, parkeergarage
ligt onder het centrale plein tussen het Elicium
en de congreszalen. De vierde parkeergarage ligt
deels onder de derde garage en deels onder het
Europaplein.
Het RAI-complex kent aansluitend aan de gebouwen
zeer diverse buitenruimtes. Het Europaplein is
onlangs heringericht en geschikt voor meervoudig
gebruik. Ook is een nieuwe opstelplaats voor
bussen aangelegd. De overige open ruimtes
zijn toe aan een verbeterslag: de hoeveelheid
inrichtingselementen (onder andere drooglopen), de
gedateerdheid van de inrichting van de openbare
ruimte en de vele kruisende stromen van logistiek,
bezoekers en passanten leveren kwetsbare punten
op die de flexibiliteit en het optimale gebruik van de
open ruimtes beperken.

Het RAI-complex heeft ook een grote aanvoer
van bus- en autoverkeer. Er zijn vier inpandige
parkeergarages (P1, 2, 3, 7) op het terrein aanwezig
met ongeveer 2.540 plekken en een aantal
parkeerplekken (ongeveer 460 pp) in de open
lucht. Bij grote beurzen kunnen nog circa 225 auto’s
parkeren op het Europaplein. In de omgeving liggen
nu nog diverse parkeerterreinen die ingezet worden
bij grote evenementen.

Conceptversie Rapportage RAI, Uitvoeringsbesluit
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Bestaande kwaliteiten
Het RAI-complex ligt binnen Plan Zuid dat Berlage
ontwierp in 1914. Het zorgvuldig gecomposeerde
stedenbouwkundig plan met statige hoofdassen en
aangename buurtpleintjes is nog steeds een geliefd
woongebied, mede dankzij de karakteristieke stijl
die de Amsterdamse School aan de gebouwen gaf.
De RAI ligt in het gedeelte dat in het oorspronkelijke
plan als park was gedacht.
Het RAI-complex is midden in de stad ontwikkeld.
Hierdoor is het ten opzichte van vergelijkbare
complexen in binnen en buitenland relatief open
en verweven met de stad. Dat zorgt ervoor dat
bezoekers aan de RAI voorafgaand aan of na
afloop makkelijk gebruik kunnen maken van alle
voorzieningen die Amsterdam heeft te bieden. Een
wisselwerking die beide versterkt.
Tegelijkertijd zorgt die verwevenheid er ook voor
dat extensief gebruik niet mogelijk is, de ruimte in
de stad is immers beperkt. Bovendien vraagt de
verwevenheid met de stad een ruimtelijke kwaliteit
van alle zijden van het RAI-complex.
Kwaliteit complex
Het RAI-complex kent een tijdloze architectuur. De
constructie van de hallen is met de architectuur
verweven. De Europahal (1965) van architect
Alexander Bodon is begin 2013 voorgedragen
voor de lijst van rijksmonumenten. Het stamt uit
de wederopbouwperiode, waarin vooruitgang
en economisch optimisme heerste. Met name de
ruimtelijkheid en transparantie zijn karakteristiek.
Flexibiliteit was een belangrijk uitgangspunt. De
hal heeft een overspanning van 67,5 meter en is
195 meter lang. De langdurige betrokkenheid van
Bodon heeft geleid tot een stedenbouwkundig
en architectonisch interessant complex, waarbij
vooral het noordelijk deel uit de jaren zestig
cultuurhistorisch waardevol is, bestaande uit
het Europacomplex, het congrescentrum en de

Amstelhal. Kenmerkend voor de nabije omgeving
van de RAI is de reclametoren ‘Het Signaal’, hoog
uitstekend boven de hallen.

infrastructuur erboven, maar ook doordat de
aangrenzende ruimtes zich als achterkanten hieraan
presenteren.

De nieuwe Expofoyer, het Elicium, staat op het RAI
congresplein tussen de twee beurscomplexen en
het congrescentrum. Het ontwerp is van Benthem
Crouwel Architects en wordt gekenmerkt door een
karakteristieke vorm en innovatieve gevel.
Vanaf maaiveld ontrolt het gebouw zich in één
vloeiende beweging; de zijgevels tonen een
doorlopende lijn die de vloeren en wanden verbindt.
Ook de evenementenzaal die 5 meter boven het
straatniveau zweeft valt op. Het gesloten gevelvlak
bestaat uit panelen van geperforeerd roestvast staal,
met sleuven voor raamstroken en verlichting. De
glasgevels aan noord- en zuidzijde van de laagbouw
richten zich naar het bestaande complex. Ook de
gevel van de hoogbouw aan de westzijde bestaat
volledig uit glas en kijkt uit over de Zuidas.

Aan de oostrand ligt het onlangs nieuw ingerichte
Europaplein met de aangrenzende Europaboulevard.
De Europaboulevard is een belangrijke autoen fietsverbinding van de binnenstad naar de
A10 of Buitenveldert. Aan de oostzijde liggen
de bouwblokken van Plan Zuid en de recent
ontwikkelde blokken van Kop Zuidas.
De Wielingenstraat vormt de noordzijde. De
ruimtelijke kwaliteit van de RAI-zijde is laag met
de gesloten gevel en het grote parkeerterrein/
logistieke ruimte. Aan de noordzijde liggen de
woningbouwblokken van Plan Zuid. In de oostwesthoek ligt het Scheldeplein, het begin van de
Scheldestraat met horeca en winkels in de plint
Ontwikkelingen korte termijn

Kwaliteit randen
Het RAI-complex kent vier verschillende randen.
Aan de westzijde ligt het Beatrixpark, met als
directe rand de Boerenwetering en de vierkante
waterkom. Deze waterkom inspireerde Bodon tot
het volledig transparante hoofdvolume van het
Congrescentrum, ‘ten einde van de fraaie situatie
het volle architectonische profijt te kunnen trekken’.
De wisselwerking tussen park en RAI is nu nog
beperkt maar biedt een kans om een extra kwaliteit
aan het bezoek aan de RAI toe te voegen.
Aan de zuidzijde ligt het talud van de aangrenzende
infrastructuurbundel van de A10 en trein- en
metrosporen. Tussen het talud en de RAI ligt het
fietspad dat het centrumgebied van Zuidas via
het Beatrixpark verbindt met de Amstelscheg in
een groene setting. Doordat de loading docks op
de eerste verdieping liggen en de tunnel voor de
parkeergarage onder de grond, loopt het maaiveld
tot aan de hallen en tussen de hallen door.
Deze ruimte bestaat uit groen, maar is een
wat onbestemde ruimte, niet alleen door de

Amtrium (Benthem Crouwel Architekten)

De noordoosthoek van het RAI-complex bestaat nu
uit een restaurant, met daarboven kantoorruimte en
een binnenplaats. Ter plaatse is eind 2013/2014 de
nieuwbouw voorzien van een gebouw met congres-,
horeca- en kantoorfuncties en een bedrijfsrestaurant.
Aan de zuidzijde van het gebouw komt een verticale
groene kas die zorgt voor energiebesparing in
combinatie met een natuurlijke zuivering van de
ventilatielucht. Door de nieuwbouw kunnen de
verouderde kantoren van de RAI vervallen en

Conceptversie Rapportage RAI, Uitvoeringsbesluit
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geconcentreerd worden binnen het RAI-complex.
De toe te voegen congresfuncties verbeteren de
functionaliteit van de Noordoosthal en voltooien
de congresroute door het gehele RAI-complex. De
zichtbaarheid van het gebouw en de verbeterde
horecafunctie aan het Scheldeplein zijn van
betekenis voor de uitstraling van de RAI naar de
stad.

Auto

Rode loper

Amsterdam West

Ten behoeve van de aanleg van de Noord/Zuidlijn
is het Scheldeplein enkele jaren een groot gat
geweest en gebruikt voor het in- en uithijsen van
de boorkoppen. Nu deze werkzaamheden bijna
zijn afgerond kan in het voorjaar van 2014 worden
begonnen met het gefaseerd aanleggen van de
nieuwe inrichting van het Scheldeplein.

Centrum

A10

Ontwerp Scheldeplein (DRO)
A1

0

Amsterdam ZO

Fiets

Amstelscheg
Amstelveen
RAI en stedelijk netwerk groen en infrastructuur
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Ook wat betreft water, is de RAI aangesloten op een
uitgebreid netwerk. Van de havenkom, zit je via het
Amstelkanaal, zo op de Amstel, of naar de andere
zijde toe, op het Nieuwe Meer.

Wielingenstraa

Eu

Wat betreft openbaar vervoer is het RAI-complex via
de metro zowel aangetakt op de verbinding tussen
Amstelveen, Oost en het Centraal Station (metro
51), de vebinding tussen ZuidOost en West (metro
54) én in de toekomst met Centrum en Noord via
de Noord/Zuidlijn. Tram 4 en bus 62 zorgen voor
extra verbindingen via de Rivierenbuurt met de
binnenstad en de wijken tussen het Amstelstation
en Station Lelylaan. Het aangrenzende treinstation
verbindt de RAI met het landelijk OV netwerk.

Wielingenstraa

t

In oost-westrichting liggen twee fietsroutes (beiden
hoofdnet fiets), die naar het westen toe doorlopen
tot Amsterdam Nieuw-West en naar het oosten
enerzijds via de Amstelscheg naar Overamstel
en Amsterdam Zuid-Oost en anderzijds via het
Amstelstation naar Amsterdam Oost. Daarnaast
eindigen een hoofdas en de grens van Plan Zuid, de
Rooseveltlaan en de President Kennedylaan op het
Europaplein.
De rode loper is een project om na de aanleg van
de Noord/Zuidlijn de straten een nieuwe inrichting
te geven. De rode loper loopt in de 1e fase van
Centraal Station tot aan het Weteringcircuit. Plan
is om het vervolg te laten doorlopen tot aan het
Scheldeplein, zodat deze radiaal in de stad ook voor
toeristen en congresgangers een aantrekkelijke
route wordt.

heldestraat

Scheldestraa

Stedelijk netwerk
Het RAI-complex wordt omringd door belangrijke
hoofdinfrastructuur. De Europaboulevard
maakt onderdeel uit van het hoofdnet auto, in
noordwestelijke richting loopt dit hoofdnet via de
Wielingenstraat en in zuidelijke richting verbindt de
Europaboulevard het Europaplein met Buitenveldert
en Amstelveen. Bovendien zijn de op- en afritten
naar de A10 direct in de buurt gelegen.

M
e
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Openbaar vervoer
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Metro

centrale as

Metro

Station RAI
langzaam verkeersverbinding
groene rand
logistiek
stedelijke verbinding

Basisstructuur
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Samenvattend
Hiernaast is de basisstructuur van de logistiek van
het RAI-complex getekend en de wisselwerking die
deze heeft met de stad. Deze basisstructuur bepaalt
het functioneren van de RAI en is daarmee dus een
belangrijk uitgangspunt voor de stedenbouwkundige
uitwerking in dit Uitvoeringsbesluit. Kenmerkend
voor de basisstructuur is:








Het laden en lossen en het parkeren vindt voornamelijk aan de noord- en zuidzijde plaats.
Het middengebied is bedoeld voor de
bezoekers en wordt zo min mogelijk belast door
logistiek.
Er ligt een belangrijke centrale oost-west langzaamverkeersroute middenin het RAI-complex.
Er liggen twee belangrijke wandelroutes tussen
het metro- en treinstation RAI en de centrale as
van de RAI.
Het Beatrixpark loopt door in de bomenlaan van
de Wielingenstraat en de groene zoom aan de
Zuidzijde van het RAI-complex. Samen vormt dit
een groen kader, dat de RAI omarmt. Hier lopen
ook belangrijke langzaamverkeersverbindingen
voor de omgeving.
De Europaboulevard is een belangrijke autoverbinding. Niet alleen voor de zichtbaarheid van
RAI, want de Europaboulevard zorgt voor de
aantakking van het RAI-complex op de stad.

Conceptversie Rapportage RAI, Uitvoeringsbesluit
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Plankaart Uitvoeringsbesluit
ktv

ontwikkelveld

Pisa

nieuwe inrichting Boerenwetering / rand Wielingenstraat
verkeersruimte RAI
rand van toekomstige A10 (Zuidas dok ontwikkeling)

ERING

RAAT

8,5m

8,5m

8,5m

8,5m

BOERRENWET

sloop, ter verbreding centrale verbindingsroute

kiosk

WIELINGENST

renovatie

rand van huidige A10
verbinding tentoonstellingsfuncties
koppeling parkeergebouw met bestaande parkeergarage op maaiveld
max 10,5m
12,5m
max

hoofdverbinding laden&lossen
secundaire verbinding laden&lossen

In- uitrit parkeergebouw

max 30m

min 8m

secundaire uitgang parkeergebouw
hoofdentree voetgangers
max11,5
max
12,5mm

laden&lossen
te vervangen droogloop
maximaal 3 drijvende steigers (1,2m x 6m) voor aanmeren recreatievaart
vrijhouden voor aanmeren milieuplein RAI

max 48m

min. 7,5 m

max 95m

nieuwe droogloop

max
35m
max
35m

P1,2,3

max 15m

max 91m
Hotel

max 3,5m

Plankaart uitvoeringsbesluit lange termijn
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3.

Stedenbouwkundige uitwerking

Uitgangspunt
Het uitgangspunt voor dit uitvoeringsbesluit en
de stedenbouwkundige uitwerking is dat het RAIcomplex in de stad op deze plek gehandhaafd blijft.

Thema’s
De unieke positie midden in de stad kan optimaal
worden benut door de RAI steviger onderdeel
van de stad te maken. Door functies in de plint
en meer open gevels, ontstaat een directere
relatie met de omgeving. Het nieuwe Amtrium
brengt een verbeterde horecavoorziening aan het
Scheldeplein. De relatie met het Beatrixpark wordt
gelegd via een verbeterde groene rand en inrichting
van de openbare ruimte aan de RAIzijde van de
Boerenwetering. En functioneel door de recreatieve
(horeca)voorziening Strand Zuid, een invulling voor
de westzijde van de RAI voor de middenlange
termijn. Op lange termijn wordt deze zijde mogelijk
vernieuwd met een meer definitieve invulling met
horeca-en congresfuncties. Daarnaast wordt er in
de openbare ruimte sterk ingezet op de routes die
vanuit de omgeving langs en door de RAI lopen.
Om de ruimte optimaal te benutten wordt het RAIcomplex geïntensiveerd. Op vier ontwikkelvelden
zijn mogelijkheden om de voorzieningen op
het RAI-complex uit te breiden. Er wordt een
plek gecreëerd voor een parkeergarage, extra
congres- en tentoonstellingsruimte, horeca en een
hotel. Bovendien wordt in de openbare ruimte
meervoudig gebruik gestimuleerd. Het Europaplein
is nu al in sommige periodes voor evenementen of
buurtactiviteiten beschikbaar.

De uitstekende ligging ten opzichte van het
openbaar vervoer wordt versterkt door de routes
van en naar de knooppunten beter zichtbaar en
aantrekkelijker te maken. De open ruimtes van de
RAI krijgen een nieuwe flexibele en aangename
inrichting en zowel de noord- als de zuidzijde van de
omgeving van het RAI-complex krijgt een ontwerp
wat meer de nadruk legt op het groen en de
nabijheid van het Beatrixpark.
Amsterdam RAI neemt maatschappelijk
verantwoord ondernemen serieus, zie daarvoor de
duurzaamheidsverslagen die zij jaarlijks opstellen.
Dit uitvoeringsbesluit ondersteunt die ambitie.
Bijvoorbeeld door voor bezoekers openbaar vervoer
en langzaam verkeer te stimuleren, het gebruik van
het RAI-complex te intensiveren en de buitenruimte
waar mogelijk groener in te richten. Meer specifiek
wordt er bijvoorbeeld ruimte gemaakt voor een
fietsenstalling in het hart van het RAI-complex
en wordt het aantal stallingsplaatsen voor fietsen
fors uitgereid o.a. bij de Noord/Zuidlijn. Bij de
groene inrichting aan de noord- en zuidzijde wordt
voorgesteld gebruik te maken van waterretentie,
vertraagde afvoer van regenwater. In de beschrijving
van de ontwikkelvelden komen de specifieke
maatregelen op het gebied van duurzaamheid
verder aan bod.
Het RAI-complex is in verschillende fasen tot stand
gekomen. Vooral de noordelijke zone met het
Europacomplex, het Congrescentrum (Auditorium)
en de Amstelhal heeft een cultuurhistorische waarde
die verder reikt dan sec de gebouwen. Bij aan-,
op of verbouwen zal deze waarde meegewogen
worden in de nadere uitwerkingen.

Conceptversie Rapportage RAI, Uitvoeringsbesluit
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max 12,5m

max 48m

Referentie

max 95m

min. 7,5 m

max +35m

Referentie: Herzog de Meuron
P1,2,3

Ontwikkelveld 1: Parkeergarage
Parkeer- /tentoonstellingsgebouw, maximaal 35m

koppeling parkeergebouw met bestaande parkeergarage op maaiveld

Tentoonstellingsfuncties, maximaal 12,5m

In- uitrit parkeergebouw

verkeersruimte RAI

secundaire uitgang parkeergebouw

verbinding tentoonstellingsfuncties

hoofdentree voetgangers

Randvoorwaarden parkeergarage

Referentie
min. 7,5 m

48 m
max +35m

B

Referentie: gevel Ziggo Dome
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Aanzicht parkeergarage

Ontwikkelveld 1: Parkeergebouw
Het ontwikkelveld voor de parkeergarage ligt
aan de Zuidzijde van het RAI-complex, tussen het
Hollandcomplex en de Parkhal in. Vanaf de A10
is de RAI herkenbaar aan die grote hallen. In de
Toekomstvisie bleek de toevoeging van een hoger
parkeergebouw tussen de hallen een interessante
toevoeging om de RAI ook van verre meer
zichtbaarheid te geven. Daarbij werd gedacht aan
een publieke functie op de top van het gebouw.
Inmiddels blijkt vanwege functionaliteit,
ontruimingstijd en logistiek een lager volume
meer geschikt. In plaats van een publieke functie
op het dak, is het in dat model aantrekkelijker om
meer tentoonstellingsfuncties op het niveau van
de hallen toe te voegen. Door een koppeling te
leggen met de bestaande hallen kan een deel voor
tentoonstellingen worden gebruikt, of op andere
tijden voor parkeren.

Randvoorwaarden
Programma
Om de RAI goed te laten functioneren is uitbreiding
van het huidige aantal parkeeplaatsen op het
RAI terrein nodig (zie ook blz. 49). De nieuwe
parkeergarage biedt plaats aan maximaal 1.000
parkeerplaatsen (max. 40.000 m2). Voor het
stallen van fietsen zal in deze parkeergarage de
noodzakelijke ruimte worden gecreëerd.
Naast dagen dat er grote vraag is naar parkeerplaatsen bij de RAI zijn er ook rustige dagen. Waar
mogelijk wordt ingezet op dubbelgebruik van de
parkeerplaatsen, bijvoorbeeld in de vorm van P+R.
Naast de garage kan 3.000 m2 aan beursfuncties
worden toegevoegd op het niveau van de
bestaande hallen en zijn aan de noordzijde nieuwe
entreeruimten en aanvullende faciliteiten mogelijk.

Stedenbouw
Een bovengronds parkeergebouw op deze locatie
stelt hoge eisen aan expressie en verschijningsvorm.
Het toevoegen van een volume tussen de twee
markante hallen vraagt om een gebouw dat door
vorm en uitstraling los staat van de bestaande
hallen, zodat de bestaande karakteristiek van de
hallen behouden blijft: opgetilde hallen op 1+
niveau met uitstekende loadingdocks aan de randen.
De maximale bouwhoogte wordt 35 meter.
De entree- en congres- en tentoonstellingsfuncties
die aan de noordzijde kunnen worden gerealiseerd
moeten door hun uitstraling naar buiten bijdragen
aan de kwaliteit van de openbare ruimte. De
bestaande loopbrug tussen Parkhal en Hollandhal
kan opgenomen worden in de nieuwe bebouwing.
Het parkeergebouw mag geen belemmering
vormen voor een mogelijk toekomstige
voetgangersverbinding (brug) tussen station
Amsterdam RAI en het RAI-complex.

Ontsluiting
De parkeergarage wordt aangesloten op de
bestaande parkeergarages P1, 2, 3, 7.
Voor calamiteiten en/of efficiëntie zijn
ook zelfstandige in- en uitritten in het
nieuwe parkeergebouw voorzien.
Voor voetgangers komt er aan de noordzijde
een toegang die aansluit op de centrale
verbindingsroute door het RAI-gebied. Hierop
aansluitend zit op de begane grond ook de
fietsenstalling. De ingang daarvan ligt ook aan de
noordzijde. Door de ingangen voor voetgangers
en fietsers aan de noordzijde te leggen, dragen de
bezoekers bij aan de levendigheid van de centrale
oost-west verbindingsroute.
Duurzaamheid
Bij nieuwbouw streven naar BREEAM NL Nieuwbouw
Excellent. Bekeken moet worden of groene daken
en/of zonnepanelen toegepast kunnen worden.

P

Parkeergebouw
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max 15m

min 20m

Hotel

max 91m
min 9m

m

max 3,5m

m
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m
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6,
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min 13,5m

Ontwikkelveld 2: Hotel, openbare ruimte
ontsluiting RAI

extra rijbaan, exclusief voor hotel

Hotel, maximaal 3,5m hoog

zoekruimte ondergronds parkeren

kunstwerken toegestaan, maximaal 5m hoog

uitrijden hotel

Hotel, maximaal 15m hoog

Beschermingszone waterkering

groen

entree

Hotel, maximaal +91m boven NAP

entree

fiets - voetpaden

laden&lossen

fiets - voetpaden

laden&lossen

fiets - voetpaden, vrije hoogte minimaal 15m

Noord/Zuidlijn

Kunstwerken toegestaan, maximaal 5m hoog

ontwikkelveld hotel

ontwikkelveld hotel

Randvoorwaarden openbare ruimte bij hotel

26

Ontwikkelveld 2: Hotel, bouwmassa

Randvoorwaarden hotel

Ontwikkelveld 2: Hotel
Een hotel in de groene zoom, tussen station
Amsterdam RAI en de RAI is niet de makkelijkste
locatie wel een uitdagende. De markante plek, in
de bocht van de A10, en zichtbaar vanuit de stad
aan de Europaboulevard is in de Visie Zuidas (2009)
al omschreven als dé locatie voor hoogbouw, een
accent. Een hotel op deze locatie is een goede
aanvulling op de kernactiviteit van Amsterdam RAI,
met versterking van de marktpositie. De ligging
direct naast station Amsterdam RAI met snelle
verbindingen met onder andere Schiphol, is gunstig
voor een hoog aandeel openbaar vervoer door
bezoekers.
Nieuwbouw op deze locatie moet ingepast worden
op een beperkte ruimte en op een knooppunt van
wegen en langzaam verkeerroutes. Met een grote
aandacht voor een aantrekkelijke en sociaal veilige
begeleiding van de passant. En een zorgvuldige
inpassing in de stadsplattegrond.

liggen is een directe parkeergelegenheid bij het
hotel wenselijk vanwege classificatie en doelgroep.
Een gebouwde, ondergrondse parkeervoorziening
met een maximum van 243 parkeerplaatsen (norm
0,375/kmr) kan worden toegevoegd. Parkeren
op open terrein is niet toegestaan. In het hotel
dienen voorzieningen voor het stallen van fietsen
opgenomen te worden, voor werknemers van het
hotel én voor hotelgasten.

Randvoorwaarden

Een beperkende factor voor de locatie is de tunnel
voor de Noord/Zuidlijn waar moeilijk of voor zeer
hoge kosten overheen gebouwd kan worden. De
tunnel ter plaatse is vormgegeven als zogenaamde
polderconstructie. De bouw van een hotel in de

Programma
Het hotel zal plaats bieden aan maximaal
650 kamers in de hotelclassificatie 4 ****,
met aanvullende voorzieningen als congres/
vergaderruimtes, horeca en fitness horende bij
een hotel van deze omvang en classificatie. Met
een totale omvang van maximaal 45.000 m2 bruto
vloeroppervlak. Conform de welstandcriteria
Zuidas is de verdiepingshoogte minimaal 3,30
meter. Vanwege de nabijheid van Schiphol zijn
er beperkingen in de maximale bouwhoogte die
conform het LIB maximaal NAP + 91 meter is. Dit
is een absolute maximale bouwhoogte, ook alle
technische voorzieningen, liften, trappen, antennes
ed. dienen binnen dit maximum te blijven.
Hoewel de parkeergarages van de RAI dicht bij

Stedenbouw
Hoogbouw op deze locatie stelt hoge eisen
aan een juiste inpassing in de stadsplattegrond
met zichtlijnen, slagschaduw, massa en omvang.
Maar ook aan de expressie, verschijningsvorm en
veiligheid (Rijkswaterstaat: effect op A10 zoals
spiegeling en afleiding). Zowel op de schaal van de
stad als lokaal direct aansluitend op het openbaar
gebied en het maaiveld.

nabijheid moet in overleg en ten genoegen van
Dienst Metro plaatsvinden. Door het hotel ten
oosten, los van de tunnel te plaatsen kan een
front worden gemaakt naar het Europaplein en
de RAI, zowel kwa ontsluiting voor de voetganger
(voorplein) als afronding van de open ruimte
(busopstelplaats) voor de Hollandhal.
Zoals de Toekomstvisie al aangeeft moet de
publieksvriendelijke plint van het hotel bijdragen
aan een goede begeleiding van de langzaam
verkeerroutes. De groene route langs de A10 moet
sociaal veilig zijn, de bebouwing moet daar niet te
opdringerig zijn en een ‘gesloten’ gevoel geven aan
de voetganger en fietser. Voor de route tussen RAI
en station Amsterdam RAI is ‘zicht’ – waar ga ik naar
toe, van belang. Deze uitgangspunten leiden tot
bijgaand zoekgebied en de maximale omvang van
met name de plint van het gebouw.
Op grotere schaal speelt de plaatsing van de
hoogbouw in belangrijke zichtlijnen. De hoogbouw
markeert als eerste accent vanaf de Amstelscheg
langs de A10 de Zuidas. Maar ook vanuit de
Scheldestraat en de Europaboulevard zal het
gebouw een markering zijn die goed ingepast

Panorama Groene Zoom vanaf Europaboulevard
Conceptversie Rapportage RAI, Uitvoeringsbesluit
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“Blaakhaven” Rotterdam

Huidige situatie locatie hotel

“Bella Sky”
Orestad Kopenhagen

Referentie Hotel
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Maquette voorbeelduitwerking hotel RAI

moet worden. Rankheid, oriëntatie, materialisering,
lichtuitstraling ed. spelen hierbij een belangrijke
rol. Als voorbeelduitwerking zijn twee ‘schijven’
in lijn met de orthogonale opzet van de RAI
onderzocht op de effecten in de stad. Binnen de
maximale bouwcontour zijn er uiteraard meerdere
vormen mogelijk. Zuidas is een gebied waar
hoogbouw wordt gestimuleerd, met name rond
OV knooppunten. Het wordt aanbevolen om een
Hoogbouweffectrapportage, met onder andere een
bezonningsstudie en windhinderonderzoek op te
stellen.

De routes voor fiets en voetganger naar het station
maken hier op een logische, vloeiende beweging
deel van uit.
Duurzaamheid
Bij nieuwbouw streven naar BREEAM NL Nieuwbouw
Excellent. Bekeken moet worden of groene daken
en/of zonnepanelen toegepast kunnen worden.

Door de verschuiving van de werkterreinen van
OVSAAL naar de zuidzijde van de A10, hebben deze
geen invloed meer op (de bouw van) het hotel. Met
de werkzaamheden voor de bouw van ZuidasDok
dient wel rekening gehouden te worden.

Vista’s

Vista’s uit de stad op de RAI

Ontsluiting
Een hotel met 650 kamers roept uiteraard
verkeersbewegingen op met bussen, taxi’s, laden
en lossen. Voor een goede aansluiting zowel
vanuit verkeersbewegingen (meerijden met
bestaande regeling kruispunt Europaboulevard) als
herkenbaarheid (zicht hotel) wordt een ontsluiting
voorgesteld via de bestaande entree P1 van de
RAI. Door een extra, 3e rijstrook is een exclusieve
hotelentree te realiseren. Een kleine uitbreiding van
het fiets-voetgangerstunneltje (met max. 3,50 meter)
zal hiervoor nodig zijn. Aan de westzijde van het
hotel is een verkeersruimte specifiek afgestemd op
het hotel mogelijk, de inrichting moet afgestemd
worden op de inrichting van de groene zoom.
Laden-lossen van het hotel is niet toegestaan langs
de langzaam verkeerroutes.
Op maaiveld is een (of meerdere) publieksingang
gewenst aan de langzaam verkeerroute naar
station Amsterdam RAI. In directe relatie met
de RAI loopt het Europaplein door via het fietsvoetgangerstunneltje in een voorplein bij het hotel.

Vanaf A10 richting oost

Vanuit zuidelijke wandelweg

Vanaf A10 richting west

Vanuit Scheldestraat
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max 10m

Ontwikkelveld 3: Strand Zuid
max 2 bouwlagen (max 10m hoog), max 45% bebouwd (incl
loopbrug RAI) en max 1600m2 horeca
openbaar gebied, horeca mogelijk met terrasvergunning en mobiel
uitgiftepunt

transparante afsluiting Strand Zuid
vrijhouden voor aanmeren milieuplein RAI

open voetgangersroute tijdens openingstijden van Strand Zuid, obstakelvrij,
niet overbouwd en min 3m breed (bij overbouwing min 5m breed)
maximaal 3 drijvende steigers (1,2m x 6m) voor aanmeren recreatievaart / passagiersvaart

Concept voorlopig ontwerp Strand Zuid

30

Randvoorwaarden Strand Zuid

Ontwikkelveld 3: Gebied aan de havenkom
Uit de Toekomstvisie komt naar voren dat deze
zijde van het RAI-complex de kwaliteiten van
een voorkant moet krijgen, dat het RAI-complex
hier meer relatie aan zou moeten gaan met het
Beatrixpark, en dat er ruimte moet worden gegeven
aan de centrale oost-west verbindingsroute.
In eerste instantie wordt op deze plek semipermanente horeca toegestaan, tegelijkertijd wordt
er in dit uitvoeringsbesluit ook op geanticipeerd
dat er op langere termijn een uitbreiding van de
congresfuncties met horecavoorzieningen mogelijk
is. Deze pagina behandelt de voorwaarden voor
de semi-permanente horeca, de volgende pagina
gaat in op de uitgangspunten voor de permanente
congres- en horecafunctie.

Randvoorwaarden semi-permanente horeca
Programma
In dit ontwikkelveld wordt voor een periode
van circa 10 jaar ruimte gemaakt voor een
horecavoorziening, Strand Zuid. Door een inrichting
toe te staan voor een wat langere periode, kan de
ruimtelijke kwaliteit van de voorziening verbeteren
(geen schuttingen, maar transparante en duurzame
afscheidingen). Voldoende geluidisolatie is een
belangrijke voorwaarde.
Stedenbouw
De open zichtrelatie vanaf de centrale oost-west
verbindingsroute met het water en het Beatrixpark is
van belang, daarom concentreert de bebouwing zich
aan de oostzijde van de havenkom. Aan de zuidzijde
bestaat via vergunningverlening door stadsdeel
Zuid tijdens openingstijden en in het seizoen de
mogelijkheid voor een extra terras, met een mobiel
uitgiftepunt. Buiten de openingstijden van Strand

Zuid en buiten het seizoen is dit openbaar gebied.
De gebouwen en afscheidingen dienen van
duurzame materialen met een hoogwaardige
uitstraling te worden gemaakt. De volumes zijn
paviljoenachtig en staan ook qua stijl duidelijk los
van de RAI. Dit om het semi-permanente karakter
ervan te onderstrepen. De maximale bouwhoogte
is 10 meter. De (deels monumentale) bomen
vormen een ruimtelijk kader rondom de havenkom,
zorgvuldige inpassing van de bebouwing met zorg
voor behoud van de bomen is randvoorwaarde.
Speciale aandacht is vereist voor behoud van de
Julianaboom op het terrein van Strand Zuid.
Ontsluiting
Op het terrein moet tijdens openingstijden van
Strand Zuid een voetgangersroute van noord naar
zuid toegankelijk blijven. Buiten openingstijden kan
het terrein aan de noord- en zuidzijde via een hek (in
grote mate transparant) worden afgesloten.
De brug naar het Beatrixpark maakt een
aantrekkelijk ‘rondje’ havenkom mogelijk en kan
tegelijk als een tweede toegang voor Strand Zuid
dienen. De brug dient daartoe wel beter bedienbaar
of vernieuwd te worden. Of een aanvullende steiger/
plateau in het water mogelijk is, om meer ruimte te
creëren langs de voetgangersroute voor Strand Zuid,
moet nog afgestemd worden met Waternet. In het
water zijn, in overleg met Waternet, enkele drijvende
afmeervoorzieningen (zonder steigerpalen) mogelijk
voor het op- en afstappen van passagiersvaartuigen
en het tijdelijk afmeren van pleziervaartuigen.

Duurzaamheid
Duurzaamheid staat centraal bij vernieuwing van
Strand Zuid. Mogelijk kan aangesloten worden bij
(energie)installaties en voorzieningen van de RAI.
Fasering
De herinrichting van het terrein met de nieuwbouw
voor deze vestiging van Strand Zuid is voorzien voor
eind 2014, eind 2015.

Vrij zicht op het water

Impressie Strand Zuid
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max +30m

A

B

C

max +12,5m

min 8m

A

B

C
Doorsnede A-A

Ontwikkelveld 3: foyer en congresplein

A

B

C
Doorsnede B-B
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A

sloop/nieuwbouw: congresfuncties / horeca (maximaal 12,5m hoog)

hoofdverbinding laden&lossen

B

renovatie en uitbreiding bestaand Auditoriumgebouw

secundaire verbinding laden&lossen

C

nieuwbouw: congresfuncties / horeca (maximaal 30 m hoog)

minimale vrije ruimte 8m

sloop, ter verbreding centrale verbindingsroute

hoofdentree

logistiek RAI / milieuplein

laden&lossen

Randvoorwaarden Foyer en congressplein/havenkom

Permanente congres- en horecafuncties
De Europafoyer aan het Congresplein hoort bij de
oudste delen van het RAI-complex. Op de lage
bebouwing is in de loop van jaren kantoorruimte
toegevoegd die inmiddels verouderd is en over
enkele jaren verplaatst zal worden naar het nieuwe
Amtrium. Ook de foyerruimte functioneert niet meer
goed binnen het concept van de RAI. De foyer is op
korte/ middenlange termijn aan vernieuwing toe.
Naast de vernieuwing van de Europafoyer wordt
op de langere termijn een transformatie van de
westzijde van het Congresplein voorzien. Daarbij
kan mogelijk het Auditorium opgewaardeerd en
vernieuwd worden en kunnen de congresfuncties
richting de havenkom worden uitgebouwd met
op de begane grond mogelijk meer openbare
horecafuncties, waarbij het handhaven en versterken
van de transparante relatie van het congresdeel
van de RAI met de waterkom uitgangspunt is. Deze
vernieuwing is niet voorzien binnen een termijn van
10 jaar.

Randvoorwaarden congresfuncties
Programma
Uitgangspunt voor de vernieuwing van de
foyerruimte aan het Congresplein is behoud van
het grandcafé op de hoek met het Europaplein. De
huidige foyerruimte kan worden getransformeerd
tot een multifunctionele congresfunctie. Zoals in
de Toekomstvisie is aangestipt, is hierbij een meer
open relatie/transparantie naar het Congresplein van
belang, zo mogelijk met horeca, om de levendigheid
van het Congresplein te vergroten.
Naast congresfuncties voor de RAI wordt op de
locatie aan de havenkom voor de toekomst ingezet
op horeca met een terras aan het water.
Aangezien de meeste veranderingen niet binnen 10

jaar worden voorzien, moet dit deel in de toekomst
verder worden uitgewerkt. Niet alleen functioneel
(aantal m2 aan functies) en de stedenbouwkundige
randvoorwaarden zoals hoogte, maar ook de
cultuurhistorische waarde, de ontsluiting en
duurzaamheid.
Stedenbouw
Vooralsnog lijkt een herbezinning van het
ruimtelijk concept met 3 hogere bouwdelen uit
de Toekomstvisie te leiden tot een hoogte voor
parkeergebouw en gebouw aan de havenkom, die
ongeveer gelijk is, of iets hoger dan de bestaande
hallen, met een bouwhoogte van max. 30 m.
Daarmee blijft het Elicium het enige ‘hoogtepunt’
van het RAI-complex en wordt bij de havenkom,
conform de bij de vaststelling van de Toekomstvisie
vastgestelde motie, minder volume opgenomen dan
in de visie (in de Toekomstvisie is een hoogte van
max. 55 meter opgenomen). Zoals de motie vraagt
is er gekeken naar andere ontwikkelmogelijkheden
voor Amsterdam RAI aan de Wielingenstraat.
Deze ontwikkelmogelijkheden zijn weergegeven in
ontwikkelveld 4, de vergader/congresfuncties aan de
Wielingenstraat (zie blz. 35).

mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de
cultuurhistorische waarde van het Congrescentrum.
Dezelfde transparantie kan bereikt worden bij een
verdere uitbouw naar de waterkom. De RAI krijgt
hiermee een ‘voorkant’, een open relatie naar het
Beatrixpark, een belangrijke doelstelling in de
Toekomstvisie.
Het expeditieplein c.q. milieuplein kan heringericht
worden, waarbij voor de huidige scheidingsmuur
mogelijk een vriendelijker oplossing gevonden kan
worden.
Duurzaamheid
Bij nieuwbouw streven naar BREEAM NL Nieuwbouw
Excellent. Bekeken moet worden of groene daken
en/of zonnepanelen toegepast kunnen worden.
Voor de (ver)nieuwbouw op langere termijn zal
duurzaamheid mettertijd nader uitgewerkt moeten
worden.

Mocht de vernieuwing van het Auditorium en de
meer permanente bebouwing aan de havenkom aan
de orde zijn, dan zijn in nader overleg en uitwerking
met betrokkenen, de volgende uitgangspunten van
belang.
Bij de vernieuwing van deze zijde van het
Congresplein wordt naast een upgrading van het
RAI-complex ook beoogd meer ruimte te geven
aan de centrale oost-west verbindingsroute door
het RAI gebied. Het is daarom wenselijk en het
blijkt functioneel mogelijk om een strook van 7,5
m van het huidige gebouw te slopen (Zuidelijke
foyerruimte Auditorium), met behoud van de
transparante glazen puien, waardoor de bottle-neck
in de centrale route opgeheven kan worden. Deze
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Ontwikkelveld 4: Wielingenstraat
Congresfuncties
Hoofdentree

ktv

Pis

a

8,5m

8,5m

8,5m

8,5m

Randvoorwaarden Wielingenstraat

8,5 m
50 m2

50 m2

Doorsnede noordzijde RAI-complex en Wielingenstraat
34

8.7 m 10.3 m
19.0 m

Ontwikkelveld 4: Wielingenstraat
De ruimtelijke kwaliteit van de noordzijde van
het RAI complex met de gesloten gevel van de
Europahal, de forse monumentale uitgebouwde
luifel en de ruime parkeerplaats met logistieke
ruimte, is laag. In de Toekomstvisie is aangegeven
dat een opwaardering van de landschappelijke
kwaliteit van de openbare ruimte hier gewenst is.
Daarnaast is een verbetering in gebruik en uitstraling
mogelijk van de noordgevel.
Door Amsterdam RAI is aangegeven dat op deze
locatie op langere termijn mogelijk vernieuwing
kan plaatsvinden met toevoeging van kleinere
vergader/congresfuncties, zogenaamde break-out
ruimtes. De bestaande strook technische ruimtes
kan opgetopt worden met een extra verdieping en
voor de bestaande gevellijn kunnen nieuwe volumes
geplaatst worden.

Stedenbouw
De bestaande strook technische ruimtes kan
opgetopt worden met een extra verdieping en voor
de bestaande gevellijn kunnen nieuwe volumes
geplaatst worden.
Door de vernieuwing van de gevel en de geleding
die hierdoor in de noordwand ontstaat kan deze
zijde van het RAI-complex sterk aan kwaliteit winnen.
Ontsluiting
Voor de logistieke afhandeling moet het
parkeerterrein altijd toegankelijk blijven, evenals
de doorgangen naar de Europahal. Op het
parkeerterrein blijven door herschikking ca. 300
parkeerplaatsen mogelijk.

Een eventuele, door stadsdeel Zuid gewenste
(motie bij vaststelling Toekomstvisie) en bekostigde
parkeerlocatie voor ca. 250 auto’s lijkt ruimtelijk
inpasbaar onder maaiveld. Deze parkeeroplossing
en de daarbij horende uitgangspunten en randvoorwaarden zijn niet verder onderzocht. De financiële
haalbaarheid moet nog door de eventuele
opdrachtgever van de garage nader onderzocht
worden.
Duurzaamheid
Bij nieuwbouw streven naar BREEAM NL Nieuwbouw
Excellent. Bekeken moet worden of groene daken
en/of zonnepanelen toegepast kunnen worden.
Voor de (ver)nieuwbouw op langere termijn zal
duurzaamheid mettertijd nader uitgewerkt moeten
worden.

Randvoorwaarden
Net als bij de mogelijke toevoeging van meer
permanente congresfuncties aan de havenkom,
worden deze veranderingen niet binnen 10 jaar
voorzien. Daarom moeten de randvoorwaarden
in de toekomst nog verder worden uitgewerkt en
wordt dit ontwikkelveld niet in het bestemmingsplan
verankerd.
Mocht de vernieuwing van start gaan, dan zijn de
volgende uitgangspunten van belang.
Programma
Voor deze strook kan ingezet worden op
vergader/congresfuncties. Hierdoor is ca. 3.000
m2 extra vergader/congresruimte mogelijk. Het
programma is een uitruil met het ten opzichte van
de Toekomstvisie kleiner wordend programma
aan de Havenkom en daarmee uitwerking van
de vastgestelde motie bij de vaststelling van de
Toekomstvisie in 2012.
Noordzijde RAI-complex
Conceptversie Rapportage RAI, Uitvoeringsbesluit
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ktv

kiosk

Pisa

Europaplein

Bank Europaplein

Referentie verplaatsbare boombakken

gebakken klinkers, bruin
gebakken klinkers, zwart
betontegels
rood asfalt
zwart asfalt

Centrale verbindingsroute
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Huidig beeld Congresplein

Materialisering

4. Openbare ruimte
Openbare ruimte
Het Europaplein en een belangrijk deel van de
Europaboulevard zijn recentelijk heringericht. De
basis voor deze herinrichting is de visie voor de
publieke ruimte van het hele RAI terrein e.o. zoals
verwoord in het Projectbesluit Amsterdam RAI 2008.
De belangrijkste uitgangspunten zijn de (verbeterde)
integratie van het RAI complex met de stad, een
representatieve uitstraling en flexibiliteit in gebruik.
Daarnaast is er in het ontwerp een duidelijke
begrenzing gemaakt tussen de maaiveldinrichting
van het RAI terrein en de omringende openbare
ruimte. Geïnspireerd op de detaillering van, en
voortbordurende op, de brug van Amsterdamse
school architect Kuipers over de Boerenwetering.
Binnen de uitgangspunten voor de herinrichting
is d.m.v. materiaalgebruik een verdeling gemaakt
tussen de ruimte die vooral bestemd is voor de
voetganger (de zwarte ‘stoep’) en de overige meer
divers ingerichte ruimte die in gebruik is als plein,
als evenemententerrein, voor logistiek, voorrijden
ed.. De zwarte klinkers, de stoep waarmee als het
ware de gebouwen van de RAI op een ‘dienblad’
worden gezet begeleiden de voetganger vanaf
station Amsterdam RAI naar de verschillende
bestemmingen binnen het RAI gebied.
Ten tijde van het vaststellen van het Projectbesluit
Amsterdam RAI was de RAI als ‘bijzonder gebied’
aangeduid in de Puccini methode. Na uitgebreid
onderzoek is indertijd gekozen om het hele
RAI gebied in gebakken strengpersklinkers,
met ingebakken afstandhouders uit te voeren.
Dit voldeed het beste aan de wensen m.b.t.
duurzaamheid, flexibiliteit en uitstraling. De gehele
oostzijde van de RAI, van Scheldeplein tot aan de
A10 is op deze basis al uitgevoerd.

In dit uitvoeringsbesluit worden de bovenstaande
oorspronkelijke uitgangspunten uit het
projectbesluit verder gedefinieerd en geprioriteerd.
Waar werkelijk sprake is van verblijfskwaliteit en
representativiteit, en waar gestreefd wordt naar
een hoge verblijfskwaliteit, wordt bovenstaande
omwille van de samenhang in dezelfde stijl
consistent toegepast. Dit betreft de centrale as
tussen het Beatrixpark en de Europaboulevard, het
terras bij het nieuwe Amtrium en de aansluiting
aan het Scheldeplein (afronding Europaplein) en
de voetgangersroute langs de Boerenwetering (als
onderdeel van een meer parkachtige inrichting).
De aansluitende bestrating bij het Amtrium en
Scheldeplein ligt al in opslag, na voltooiing van
deze plannen kan de inrichting van het Europaplein
worden afgerond. Over het voorstel om vanwege
het consistente beeld overige delen in te richten
met dezelfde materialen als het Europaplein wordt
voorgesteld om de uiteindelijke keuze op een later
moment te bepalen.
Waar de logistiek de overhand heeft, aan de
noord- en zuidzijde wordt de inrichting sober en
doelmatig. Wel wordt langs de noordzijde de grens
tussen RAI terrein en openbare ruimte bijzonder
vormgegeven, met een groene karakteristiek. Dit
maakt de relatie met het Beatrixpark sterker en
biedt enige afscherming van de RAI logistiek naar
de Wielingenstraat zoals ook is aangegeven in de in
2012 vastgestelde Toekomstvisie Amsterdam RAI.
Op het Europaplein is de basis gelegd voor de
toekomstige verlichting voor het hele terrein,
bestaande uit zogenoemde hoge pleinmasten
voor de grote pleinachtige ruimtes in combinatie
met rechte ‘kaarsen’ voor de doorgaande routes.
Dit wordt consequent doorgezet. Het principe
‘consistent in het hele gebied’ geldt ook voor het
andere meubilair (verantwoordelijkheid RAI). Door

Benthem Crouwel Architekten is in 2008 in opdracht
van Amsterdam RAI het rapport ‘Upgrade RAI’
gemaakt, met voorstellen voor verplaatsbare boomen groenbakken, verkeersobjecten, fietsklemmen en
zitelementen. Deze voorstellen vormen mede basis
voor het verder concretiseren en uitvoeren van de
herinrichting van het RAI gebied. Voor ambulante
handel zijn bij de in-uitgangen van de Noord/Zuidlijn
twee kiosken met een oppervlakte tot maximaal
15 m2 mogelijk, plaats in overleg met betrokkenen
nog nader te bepalen. Op de sokkels langs de rand
van het Europaplein worden in 2014 zes ‘feestelijke’
beelden geplaatst naar een ontwerp van kunstenaar
Marc Bijl.

Recentelijk heringericht deel Europaplein
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Doorsnede 1
Doorsnede 3

Doorsnede 2

Fietsroute oost-west met materialisering

A-A

B-B

C-C

gebouw 4

gebouw 5

groen

fietspad
fietsroute

voetpad

voorplein

water

gebouw 5

Doorsnede 1

voetpad

groen

voorplein

fietsroute
fietspad

voetpad

Doorsnede 2
1:250 a4

voetpad

fietsroute

rijbaan

rijbaan

rijbaan

rijbaan

congresplein
congresplein

gebouw 2

Doorsnede 3

1:250 a4

Fietsroute in overleg met betrokkenen nader uit
te werken om eisen m.b.t. breedte voor voetganger, fietser en logistiek goed in te kunnen
passen
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Centrale oost-west verbindingsroute
Inzet voor deze zone is een ruimte te creëren met
verblijfskwaliteit, met een openbare, stedelijke
uitstraling. Uitgangspunt is een inrichting waarbij
iedere verkeersdeelnemer goed oplet maar
niemand de overhand krijgt. De belangrijke fiets-/
voetgangersroute is de centrale drager, een open
verbinding binnen het RAI gebied met daaraan
pleintjes, het congresplein, Strand Zuid en de
entrees naar gebouwen. Afstemming met de reeds
ingezette kwaliteit van het Europaplein is belangrijk
voor de samenhang in het gebied. De inrichting van
route en pleinen kan gelijkwaardig aan de inrichting
van het Europaplein verder ontwikkeld worden (zie
opmerking hierover op blz. 37.
Aanvullend wordt daarbij voor de pleinen ook
aan een meer flexibele inrichting gedacht met
bijvoorbeeld verrijdbare groene elementen zodat
Amsterdam RAI naar gelang type evenement de
pleinen kan (her)inrichten.
De centrale fiets-/voetgangersroute kan definitief
in één materiaal worden uitgevoerd nadat de
huidige droogloop wordt vervangen. Tot die tijd zijn
tijdelijke maatregelen mogelijk om de doorstroming
in met name de ‘bottleneck’ tussen het Auditorium
en de Hollandhal te verbeteren (zie hieronder).

Tijdelijke maatregelen fietsdoorsteek “Bottle-neck”, markering door RVS punaises

“Bottle-neck” in de centrale fietsroute

Verbetering fietsroute door weghalen slagboom en drempel
Conceptversie Rapportage RAI, Uitvoeringsbesluit
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Huidig profiel Wielingenstraat
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Wielingenstraat sluit aan bij rand Europaboulevard
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Voorstel profiel Wielingenstraat

Wielingenstraat

Wielingenstraat
Bij een toekomstige (her)inrichting van dit logistiek
terrein van de RAI wordt uitgegaan van de
standaard materialen uit de Puccini methode, zoals
klinkers in keiformaat voor de bestrating. Voor een
herkenbare en hoogwaardige grens tussen logistiek
terrein en openbare ruimte wordt wel van een
bijzondere opzet uitgegaan. Conform de wens in
de Toekomstvisie om een groene overgangszone te
creëren tussen parkeerterrein en Wielingenstraat.
Een eerste vrije impressie voor een mogelijke
uitwerking is hier weergegeven.
Met een combinatie van een gemetselde muur,
groen en zitelementen wordt, aansluitend op de
Amsterdamse Schoolstijl van de brug over de
Boerenwetering, een 1.5 meter breed ‘scherm’
gemaakt, dat met behoud van alle parkeerplekken,
door vormgeving en gebruikswaarde een positieve
uitstraling heeft. Door het regelmatig toepassen van
een hogere groene heg, wordt een monumentaliteit
en ritmiek gecreëerd. Nader uit te werken in overleg
met betrokkenen.

Impressie groene rand Wielingenstraat
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Doorsnede 4
B-B

Doorsnede 2
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gebouw 3
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Doorsnede 4
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Doorsnede 2

Materialisering
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Gebied langs Boerenweterning
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Boerenwetering
De Boerenwetering was tot de komst van de A10reservering een lange waterweg en route die ver
buiten Amsterdam reikte. Nu loopt deze dood in
de havenkom. Er wordt ingezet op een gedeeltelijk
herstel van de waarde van deze lange lijn door
de looproute en het verblijfsgebied langs de
Boerenwetering, met het daar aangrenzende groen
en de bomen hoogwaardig in te richten. De route
verbindt zowel Strand Zuid als het Beatrixpark (via
de beweegbare brug) met de Wielingenstraat.
Daarmee wordt dit een aantrekkelijke nieuwe
wandelroute die de RAI ook aan deze zijde
integreert in de stad, zoals vastgelegd in de in
2012 vastgestelde Toekomstvisie Amsterdam RAI.
Als onderdeel van de meer groene, parkachtige
inrichting van deze zijde van de Boerenwetering
kan de bestrating aansluiten bij de duurzame
klinkerbestrating van de plint bij de RAI.
ktv

Het ‘bastion’ (de hoge ronde kade die in de
havenkom steekt) kan in ere worden hersteld tot
een aantrekkelijke zitplek met een fraai uitzicht over
het water en het Beatrixpark. De voetgangersroute
wordt langs Strand Zuid (waar de route buiten de
openingstijden van Strand Zuid afgesloten zal zijn)
geleid naar de centrale oost-west verbindingsroute
door het RAI gebied. Op deze wijze zijn er
verschillende ‘ rondjes’ mogelijk en wordt de RAI
een onderdeel van een openbare netwerk. Op
langere termijn kan deze route langs de havenkom
een meer definitief karakter krijgen als bij de
havenkom meer definitieve horeca/congresfuncties
van de RAI worden gevestigd. De logistieke ruimte
langs de Boerenwetering bij de Amstelhal wordt
bij eventuele herinrichting op termijn uitgevoerd in
standaard materialen uit de Puccini methode, zoals
klinkers in keiformaat voor de bestrating.

Pis

kiosk

a

Boerenwetering

Routekaart voetgangers
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A

B

A
6,9 m NAP

1,0 m NAP

A

Fietspad Voetpad Auto

7,5

3,5

2,5

3,5

3,5

B

3,5

27 m

Doorsnede A, mogelijke uitwerking groene vallei
Hotel

Ontwikkeling: Groene Zoom

B

ontsluiting RAI
langzaamverkeersroute (fiets en voetganger)

6,9 m NAP

rand van toekomstige A10 (Zuidas dok ontwikkeling)
rand van huidige A10

1,0 m NAP

Groene Zoom

Fietspad Voetpad Auto

7,5

3,5

2,5

3,5

9

29 m

Doorsnede B, mogelijke uitwerking groene vallei

Overzicht Groene Zoom
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Groene zoom
De zogenoemde groene zoom tussen de RAI en
de A10 is een belangrijke groene en recreatieve
verbinding. Hoewel de sfeer gedomineerd wordt
door de tentoonstellingshallen en de logistieke
route/loading docks van de RAI, is het nu een
redelijk ruime, comfortabele, groene fietsroute
(hoofdnet). De A10 op een hoog talud wordt
goed afgeschermd door volle bosschages. Met de
uitbreiding van de A10 in het kader van ZuidasDok
verandert deze situatie drastisch. De (openbare)
ruimte tussen RAI en A10 wordt minimaal, waardoor
de fietser en voetganger letterlijk in het nauw
gedreven worden. Om toch een mooie en veilige
route te handhaven worden voor de herinrichting de
volgende uitgangspunten gehanteerd:
• een integrale oplossing voor alle (verkeers-)
deelnemers (RAI en doorgaand langzaam
verkeer)
• creëren van een voorkant situatie met stedelijke
allure
• de groene ambiance handhaven op een nieuwe
manier.

te maken tussen de RAI en de A10 d.m.v. groene,
terrasvormige grondlichamen. Het is één van de
ideeën voor deze zone dat verder nog afgestemd
wordt met de planvorming voor de taluds langs
ZuidasDok. Ook Waternet denkt mee en adviseert
een integrale oplossing voor het hemelwaterafvoer
van de A10 en een groene (waterrijke) openbare
ruimte aan te leggen.

Voorgesteld wordt bij het krapste gedeelte van de
Groene Zoom, het fiets- en voetpad direct naast de
laad en losstrook van de RAI te leggen en samen
te voegen tot één straat (één wereld), met een
profiel van 9,50 meter. Met het fiets- en voetpad
aan de zuidkant van de straat om geen vervlechting
te krijgen met het RAI-verkeer. Ook in de tijdelijke
situatie tijdens de bouw van het dok, lijkt dit profiel
mogelijk. Uitgangspunt is dat de RAI altijd moet
kunnen blijven functioneren, ook bij uitvoering
van de werkzaamheden voor het DOK en andere
werkzaamheden. De logistieke route ten zuiden van
de RAI is ook nodig voor nood- en hulpdiensten.
Om deze functies in de Groene Zoom in te passen,
wordt voorgesteld om een groene vallei

Impressie en sfeer Groene zoom
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Profiel A

A-A

te vervangen droogloop aan gebouw
nieuwe droogloop aan gebouw
nieuwe droogloop los van gebouw
te verwijderen droogloop
gebouw 4

voetpad

fietsroute

rijbaan

rijbaan

rijbaan

rijbaan

congresplein
congresplein

Profiel A

Ligging/route van de drooglopen
1:250 a4

Impressie droogloop
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Referentie droogloop los van het gebouw: Sanaa serpentine - Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa , Sanaa

Drooglopen
De stalen pergola-achtige drooglopen rondom
het congresgebouw (Auditorium) vormen in
cultuurhistorische zin een overgangselement
tussen binnen en buiten. Toch hebben ze een wat
gedateerde uitstraling en belemmeren door de
lage constructie en de vele steunpunten een goed
functioneren van de openbare ruimte. Er wordt
aan gedacht op termijn de huidige drooglopen van
de RAI te vervangen. Door deze hangend aan de
gevels uit te voeren wordt een vrij gebruik van het
maaiveld mogelijk en kan tevens de transparantie
van de glazen puien van het congresdeel versterkt
worden. Nog nader uit te werken in overleg met
betrokkenen.
In de Toekomstvisie Amsterdam RAI is het
verbeteren van het comfort en de begeleiding
van de route tussen station Amsterdam RAI en de
Europaboulevard genoemd als aandachtspunt. Een
manier om dat te bereiken is door het realiseren van
een droogloop. Deze kan hier een meer losstaand,
licht en transparant object worden. Dit moet nog
uitgewerkt worden waarbij nader onderzoek naar
mogelijkheden, financiën, beheer en onderhoud ed.
moet plaatsvinden.

Conceptversie Rapportage RAI, Uitvoeringsbesluit

47

5. Verkeer
Verkeersstudie

terrein RAI
Wegonttrekkingsbesluit in voorbereiding (2013)
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In Zuidas wordt ruimtelijk programma toegevoegd.
Daardoor is te verwachten dat het verkeer van en
naar Zuidas in zijn totaliteit (auto, OV en fiets) zal
toenemen. Daarom is in het kader van het MER
Zuidas - de Flanken is een verkeersstudie uitgevoerd
door de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
van de Gemeente Amsterdam d.d. 17 januari
2011. Hierin is met behulp van verkeersmodellen
onderzoek gedaan naar de effecten van de
ontwikkeling van de Zuidas Flanken, waaronder
RAI op de bereikbaarheid van het gebied. Hieruit
bleek dat bij de totale plantoevoeging een aantal
knelpunten zou ontstaan. Het onderzoek in het
kader van het MER gaf geen inzicht in het moment
waarop knelpunten zich zouden gaan voordoen.
Om die reden is een aanvullende verkeersstudie
Zuidas 2011 gedaan. Dit heeft geleid tot het
Actieplan weginfrastructuur 2011, waarin aan de
hand van een programmatische benadering wordt
zorggedragen voor een tijdige aanpak van de
infrastructuur. In de Verkeersstudie 2013 Zuidas
Flanken zijn de maatregelen uit het actieplan op hun
toereikendheid onderzocht. Geconstateerd is dat er
ten opzichte van de in het actieplan gesignaleerde
te verwachten knelpunten zich naar verwachting
geen nieuwe knelpuntlocaties zullen gaan voordoen.
De in het actieplan opgenomen maatregelen
blijken bovendien nog altijd afdoende. De
verkeersmaatregelen uit de Verkeersstudie hebben
geen invloed op het plangebied.

Parkeren

Fietsparkeren

Watertransport

De RAI telt nu circa 3000 parkeerplaatsen op eigen
terrein. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van ca.
1500 plaatsen in de omgeving. Door ontwikkeling
van de Zuidas verdwijnen deze laatste plaatsen.
Uitgangspunt is dat de RAI zoveel mogelijk
inzet op het gebruik van openbaar vervoer door
bezoekers en werknemers van de RAI. Toch
blijft er vraag naar voldoende parkeerplaatsen.
Concentratie van de parkeerplaatsen versterkt
de marktpositie van de RAI en vermindert de
overlast in de omgeving. Gebaseerd op de huidige
vraag naar parkeerplaatsen en de verwachte
ontwikkeling van het openbaar vervoer en verloop
van beurzen en congressen is een capaciteit van
4000 parkeerplaatsen nodig. Dan kan op 95% van
de dagen aan de parkeervraag worden voldaan. De
parkeerplaatsen worden ook als P+R voorziening
ingezet.
Bij afweging van bereikbaarheid, verkeersaspecten,
inpassingsmogelijkheden, ruimtelijke aspecten en
een logische aansluiting op het functioneren van
de RAI is gekozen voor aanvulling van het huidige
aantal parkeerplaatsen in een bovengronds
parkeergebouw tussen het Holland-complex en de
Parkhal. De belangrijke overwegingen daarvoor:
de parkeerroute naar de RAI is eenduidig P1, dicht
bij de snelweg, verkeerstechnisch blijkt de kruising
met de Europaboulevard én een garageopgang
van 3.000 ook 4.000 plaatsen aan te kunnen,
de bovengrondse garage kan bij de bestaande
verbindingstunnel aansluiten en het parkeergebouw
sluit goed aan op het interne circuit van het congresen beursdeel met toegangen voor voetgangers naar
de centrale zone.

Het stimuleren van het fietsgebruik betekent
vooral dat voldoende, gebruiksvriendelijke,
optimaal gespreide en bij voorkeur inpandige
fietsenstallingen worden aangeboden bij
concentraties van publiekstrekkende voorzieningen,
zoals de RAI en (metro)stations. Bij de entree noord
van de Noord/Zuidlijn op het Europaplein is de
plaatsing van 350 fietsnietjes gepland. Hiermee is
er bij de oplevering van de metro in 2017 plaats
voor het stallen van 700 fietsen. De bouw van de
parkeergarage met voorzieningen op het RAI terrein
biedt eveneens de mogelijkheid om een substantieel
aandeel stallingplaatsen voor fietsen toe te voegen
in het centrale deel van de RAI aan de centrale oostwest fietsroute. Bij evenementen en grote beurzen
worden extra, mobiele fietsenrekken geplaatst om
ook dan het gebruik van de fiets aantrekkelijk te
maken.

Amsterdam RAI is een van de eersten die gebruik
maakt van ’Vracht door de Gracht’. Met de inzet
van het schip van Mokum Mariteam kunnen per
vol schip vijf à zes stadsvrachtwagens vervangen
worden. De schepen van Mokum Mariteam worden
aangedreven door stille en schone elektrische
motoren. Voor de schepen is een aanlegplaats in de
havenkom beschikbaar. In de havenkom is ook een
op- en afstapplek voor rondvaartboten en ruimte
voor kleine steigers waar recreanten die Strand Zuid
aandoen hun bootje kunnen aanleggen voor het open afstappen.

Openbaar vervoer
Amsterdam RAI zet sterk in op het gebruik van
openbaar vervoer door bezoekers van de RAIbeurzen. Met de komst van de Noord/Zuidlijn voor
de deur en de kwaliteitsslag en uitbreiding van
het station Amsterdam RAI heeft het gebied een
excellente openbaar vervoerontsluiting naast de al
bestaande tram, bus en metroverbindingen. Tegelijk
met het Europaplein is ook de verbindingsroute naar
station Amsterdam RAI onlangs heringericht, maar
comfort en begeleiding blijven een aandachtspunt
om deze route verder te verbeteren.

Just in time /logistiek
Een belangrijke stap die Amsterdam RAI in 2011
heeft gezet is het samenwerkingsakkoord met een
logistiek dienstverlener. Een onderdeel van deze
overeenkomst zijn de slottijden voor vrachtverkeer.
Iedere chauffeur heeft een vooraf afgesproken ‘slot’.
Hierdoor weet iedereen waar hij of zij aan toe is en
staan er geen wachtfiles meer. De wachttijden van
vrachtwagens worden hiermee geminimaliseerd, dus
ook de chauffeurs hebben er voordeel van.
Voor de logistiek van de RAI wordt ingezet op een
bufferterrein voor vrachtwagens buiten de Zuidas
(wordt nog onderzocht), voorlopig zal dit nog
plaatsvinden op P15. Door de inzet van logistiek
management kunnen vrachtwagens juist-in-time
laden en lossen. De overlast van vrachtwagens in de
directe omgeving, bijvoorbeeld de Wielingenstraat
wordt hiermee beperkt.
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Beschermingszone secundaire waterkering
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6. Milieu
Duurzaamheid Zuidas

Duurzaamheid Amsterdam RAI

Waterhuishouding

Op het gebied van milieu wordt een hoog
ambitieniveau nagestreefd zoals verwoord in de
Visie Zuidas 2009. Zuidas wil in 2030 tot de top 10
van duurzame stedelijke centra in Europa behoren.
Duurzaamheid is dan ook een vast onderdeel van
alle plannen in Zuidas. Een schone en aangename
leefomgeving staat daarbij centraal. Zuidas streeft
naar een BREEAM score excellent. In Nederland
geïmplementeerd door de Dutch Green Building
Council. Dit impliceert aandacht voor vele
duurzaamheidsaspecten.

Amsterdam RAI heeft de ambitie om te bouwen met
het BREEAM systeem van de Dutch Green Building
Council (DGBC, www.dgbc.nl) als meetinstrument
en met de prestatie excellent. Deze verschaft de
gebruiker een gebouw met een hoge waarde en
met exploitatiekosten die tot in lengte van jaren
lager zullen zijn. Dat systeem biedt de mogelijkheid
om meer duurzame materialen te gebruiken en
zo schade aan het milieu, hoge onderhouds- en
beheerkosten, en uiteindelijk hoge kosten bij
renovatie of sloop te voorkomen.

Secundaire waterkering
Ten zuiden en oosten van het plangebied ligt een
secundaire verholen waterkering. Er dient rekening
te worden gehouden met de beschermingszone
waarbinnen in principe niet mag worden gebouwd.
Gerekend vanaf de Referentiekruinlijn en een
dijkbreedte van 3 meter is de beschermingszone
21,80 meter breed. Voor de bouw van de
parkeerkelder bij het toekomstig hotel RAI zijn
mogelijk ontheffingen van de keur voor bouwen in
de beschermingszone nodig.

Zuidas zet in op de op één na hoogste score. Toe
te passen materialen moeten robuust, aanpasbaar,
flexibel, demonteerbaar en recyclebaar zijn.
Diffuse verontreiniging van het oppervlaktewater
door bouwmaterialen moet worden voorkomen
door geen gebruik te maken van ongewenste
materialen zoals lood, ongecoat zink en verzinkte
materialen, teerhoudende dakbedekking, koperen
waterleidingen en koperen dakbedekking. Verder is
het gebruik van (hard) hout zonder FSC-keurmerk
verboden.

In het RAI-complex wordt maximaal gebruik
gemaakt van duurzame energiesystemen zoals
stadsverwarming en koude en warmteopslag. De
ambitie is om CO2-neutrale gebouwen te realiseren.
EInd 2013 zijn 1632 zonnepanelen geplaatst op de
Parkhal (hal 8) met een vermogen van 399,84 kWp
en een opbrengst van 350.000 kWh per jaar.

Riolering
Uitgangspunt is dat schoon- en vuilwaterstromen
worden gescheiden. Relatief schoon regenwater
van gevels en daken kan waar mogelijk worden
benut (toiletspoeling, daktuinen/groene gevels)
en mag rechtstreeks via regenwaterriool naar het
oppervlaktewater/grondwater worden afgevoerd.
In overleg met de waterbeheerder kunnen ook
andere waterstromen, bijvoorbeeld van wegen
via (helofyten-) filtering zo worden afgevoerd en
zo bijdragen aan een duurzame inrichting van de
openbare ruimte.

In het “Duurzaamheidsplan Zuidas” zijn de ambities
voor Zuidas nader uitgewerkt.
Daarnaast stelt de gemeente Amsterdam de eis
van klimaatneutraal bouwen vanaf 2015. Voor
de bouwperiode tot 2015 geldt de eis van halfklimaatneutraal bouwen.

Duurzaam materiaalgebruik speelt een grote rol
bij de ontwikkeling en realisering van de nieuwe
gebouwen. Amsterdam RAI gaat daarin verder dan
het Bouwbesluit.
Voor de inrichting van de openbare ruimte in het
plangebied wordt eveneens het uitgangspunt
van duurzaam materiaalgebruik gehanteerd. De
zogenoemde ‘materialenlijst’ van de gemeente
Amsterdam is hierbij leidraad. Per ontwikkelveld is
de duurzaamheid uitgewerkt.

Grondwater
Kelders en parkeergarages moeten waterdicht
worden uitgevoerd. Ondergrondse werken mogen
een vrije afstroming van grondwater naar het
oppervlaktewater niet belemmeren. Voor het
gehele plangebied zijn de globale effecten op de
grondwaterstand van de gezamenlijke constructies
inclusief de mogelijke ondergrondse nieuwbouw in
kaart gebracht.
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Energieopslagsystemen omgeving RAI en mogelijke locaties doubletbronnen
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Verharding
Door de toename van het verhard oppervlak zal
regenwater sneller dan in de huidige situatie naar
het oppervlaktewater afstromen. Voor voldoende
bergingscapaciteit binnen het watersysteem is
compensatie vereist. In het plangebied is verharding
van het oppervlak te verwachten ter plaatse van
de te ontwikkelen parkeergarage en het hotel,
compensatie hiervoor wordt meegenomen bij
de watertoename bij de herinrichting van het
Beatrixpark.

passagiersvaart. Zogenaamd nachtliggen is hier niet
toegestaan, de kade moet openbaar toegankelijk
blijven. Goederenvervoer over het water, waarbij
ook distributie in de stad plaatsvindt, wordt door
de gemeente gezien als potentieel aantrekkelijk
alternatief voor vervoer over het land.
Door de RAI wordt hier al gebruik van gemaakt,
met name in de noordoosthoek van de havenkom
bij het milieuplein zijn hiervoor goede aan- en
afmeermogelijkheden. De gehele westzijde langs
het Beatrixpark is verboden voor aan- en afmeren.

Oppervlaktewater
Op 16 oktober 2012 heeft het college van B&W
fase 1 van de Watervisie vastgesteld. Drie thema’s
uit de Watervisie vinden hun nadere uitwerking in
de nota ‘Varen in Amsterdam’ (op 20 oktober 2013
vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam)
en in de verdere ontwikkeling van de Watervisie:
 ruimte voor diverse rondvaartproducten
 een goed functionerend vaarnetwerk
 het faciliteren en reguleren van de pleziervaart

In de Watervisie wordt als één van de maatregelen
voor het oplossen van knelpunten in het netwerk
van waterwegen genoemd het automatiseren van
de beweegbare brug in de Boerenwetering bij de
RAI en deze ’s nachts te sluiten i.v.m. het weren
van feestboten (Strand Zuid). Deze brug vormt een
belangrijke schakel in de route Beatrixpark, RAI,
Strand Zuid.

Dit biedt voor de Boerenwetering en de havenkom
de volgende mogelijkheden.
De openbare kade aan de oostkant ten noorden van
de beweegbare brug wordt al geruime tijd gebruikt
voor het afmeren van sloepen voor de pleziervaart.
In de bij de nota ‘Varen in Amsterdam’ behorende
rapportage van de ligplaatsregisseur worden op
deze locatie nachtplekken voor de passagiersvaart
mogelijk gemaakt. Het gaat hier om 5 nachtplekken
voor bemande open sloepen tot 10 meter
lengte en 5 nachtplekken voor dichte, bemande
passagiersvaartuigen tot 14 meter lengte. Deze
vaartuigen komen in de plaats van de nu aanwezige
pleziervaart. Met de opwaardering van de inrichting
van de openbare kade langs de Boerenwetering,
de looproute en het gebruik van het water ontstaat
een aantrekkelijke gebied. Het gebied sluit hiermee
beter aan op het Beatrixpark.
De openbare zuidkade van de havenkom leent
zich goed voor op- en afstapplaats voor de

Het plangebied RAI is voornamelijk in gebruik
met grote hallen, parkeerterreinen en andere
verharding. De natuurwaarde is beperkt. Wel
zullen bij ontwikkelingen natuurtoetsen worden
uitgevoerd. Gelet op de lange doorlooptijd van de
ontwikkelingen zal dit regelmatig gecomplimenteerd
en geactualiseerd moeten worden. De verwachting
is dat vanuit de Flora- en faunawet geen soorten
aangetroffen zullen worden die een belemmering
vormen voor de toekomstige ontwikkelingen.

Op het terrein van de RAI zijn 3 monobronnen
in gebruik voor het koelen en warmen van de
tentoonstellingshallen. Ook voor het op korte
termijn te realiseren Amtrium wordt uitgegaan van
een nog aan te leggen bodemopslagsysteem voor
warmte en koude. Bekeken wordt of dat nieuwe
systeem breder ingezet kan worden voor de RAI
voor bestaande en nieuwe locaties. Uit studies
(2012) blijkt het combineren van monobronnen
en doubletten op het RAI-terrein mogelijk.
Energieopslag vindt dan bij voorkeur plaats tussen
de 70 en 130 meter diepte. In de figuur op blz. 52
zijn de mogelijke locaties voor de doubletbronnen
aangegeven. Voor het Amtrium zullen de posities K2
en W2 gebruikt worden.

Natuurtoets en bomenonderzoek

Ondergrondse infrastructuur
De bestaande kabels en leidingen op en rond het
RAI-terrein blijven zoveel mogelijk gehandhaafd. Bij
geplande werkzaamheden voor de ontwikkelvelden
of de openbare ruimte moet lokaal afstemming
plaatsvinden met de kabelbeheerders.
Of en hoe aansluiting plaats vindt op de warmtekoude ringleiding van Zuidas is nog in studie.

Passagiersvaart en afgemeerde pleziervaartuigen
in de Boerenwetering
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21 maart

12 uur (UTC+1)

10 uur (UTC+2)

12 uur (UTC+2)

(zomertijd)

10 uur (UTC+1)

21 juni

Landelijk bestaan er geen wettelijk vastgelegde
normen of eisen waaraan plannen ten aanzien van
de bezonning in relatie tot bestaande functies
moeten voldoen. In het Bouwbesluit is wel
regelgeving voor daglichttoetreding opgenomen
maar dit heeft geen betrekking op schaduwwerking
van het ene gebouw op het andere. Ten einde de
resultaten van het bezonningsonderzoek te kunnen
beoordelen kan gebruik gemaakt worden van een
TNO- norm. Deze norm wordt door verschillende
gemeenten gehanteerd bij het uitvoeren van een
bezonningsstudie bij een gebiedsontwikkeling. De
TNO- norm gaat uit van het criterium dat woningen
ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag op
het midden van de vensterbank aan de binnenkant
van het raam moeten krijgen gedurende de periode
van 19 februari tot 21 oktober (gedurende 8
maanden). Op basis hiervan kan de schaduwwerking
beoordeeld worden. De TNO- norm geeft ten
aanzien van de bezonningsuren een richtlijn,
21 maart (of 21 september) wordt meestal als
maatgevende datum gehanteerd. Het huidige plan
voor ontwikkelveld 2 met de hoogbouw voor een
hotel voldoet daaraan.
Zodra de definitieve verkaveling is bepaald
wordt voorafgaande aan de indiening van de
omgevingsvergunning een windhinderstudie
uitgevoerd.

(wintertijd)

Bezonning en windhinder

14 uur (UTC+1)

16 uur (UTC+1)

18 uur (UTC+1)

14 uur (UTC+2)

16 uur (UTC+2)

18 uur (UTC+2)
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7. Beheer
Stadsdeel Zuid is de beheerder van de openbare
ruimte in het Zuidasgebied. Bij het RAI gebied ligt
hier een gedeelde beheertaak met Amsterdam RAI
omdat een groot deel van het terrein in erfpacht bij
Amsterdam RAI is.
In de huidige erfpachtovereenkomst zijn afspraken
opgenomen over het beheer en onderhoud en
gebruik van de openbare ruimte. Amsterdam
RAI en stadsdeel Zuid stellen momenteel
een nieuwe beheerovereenkomst op. Na
ondertekening vervangt deze beheerovereenkomst
de oude beheerovereenkomst. Bij de nieuwe
beheerovereeenkomst is uitgangspunt dat
Amsterdam RAI verantwoordelijk is voor het
dagelijks beheer en onderhoud van de in erfpacht
uitgegeven terreinen die openbaar zijn in de zin
van de Wegenwet. In de beheersovereenkomst
zal de kwaliteit van het beheer en uitvoering
door Amsterdam RAI en de financiële vergoeding
hiervoor door stadsdeel Zuid worden vastgelegd.
Voor de Noord/Zuidlijn is van belang dat er voor
dienstvoertuigen voor het station Europaplein
toegang mogelijk is via de toegangen van de RAI,
over RAI-gebied, naar beide ingangen van het
station.

Dienst Zuidas en Amsterdam RAI zijn zich
bewust van de invloeden die de uitvoering van
bouwprojecten op het RAI-terrein op de omgeving
hebben. Voor een goede borging van de aspecten
bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van
bouwlocaties en bestaande omgeving moeten bij
bouwinitiatieven zogenaamde BLVC (bereikbaarheid,
leefbaarheid, veiligheid en communicatie) plannen
worden opgesteld waarin deze aspecten zijn
uitgewerkt inclusief verantwoordelijkheden en
financiering.

Het beheerniveau en de inrichting van de openbare
ruimte is afgestemd op de inrichtingseisen
en beheeruitgangspunten van Zuidas (Puccini
methode). Bijzondere elementen, zoals in kader
van bewaken samenhang met reeds uitgevoerde
inrichtingsmiddelen Europaplein, worden afgestemd
met het stadsdeel om een goed beheerniveau te
kunnen garanderen. Een goed beheerde openbare
ruimte heeft direct invloed op de dagelijkse kwaliteit
van de ruimte en daarmee op de aantrekkelijkheid
en de veiligheid in het gebied.
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8. Financiën
Op basis van dit Uitvoeringsbesluit Amsterdam
RAI is de grondexploitatiebegroting aangepast.
In het uitvoeringsbesluit worden 4 potentiële
ontwikkellocaties genoemd, namelijk één nieuwe
gronduitgifte (hotel op een nieuw uit te geven kavel)
en 3 ontwikkellocaties die leiden tot aanpassing
van het bestaande erfpachtrecht van de RAI (het
gaat dan om ontwikkelingen op reeds in erfpacht
uitgegeven terrein of perceeluitbreidingen).
Het programma (meters en functies) zoals
opgenomen in dit uitvoeringsbesluit is overgenomen
in de grondexploitatie, waardoor inzicht in de te
verwachten opbrengsten ontstaat.

huidig gepland programma (voorjaarsactualisatie 2013)

Tevens zijn de investeringen aangepast. Op
basis van een recente plankaart zijn de kosten
voor de openbare ruimte opnieuw geraamd. De
openbaar toegankelijke terreinen op het RAI-terrein
betreffen in erfpacht uitgegeven gebied. Daarom
is, om tot een reële investeringsopgave vanuit de
grondexploitatie te komen, een aanname gedaan
over de verdeling van de kosten van deze terreinen
tussen de grex, RAI en het stadsdeel. Een andere
belangrijke eis is dat er eerst geld verdiend moet
worden alvorens er kosten gemaakt kunnen worden:
de investeringen volgen de gronduitgiftes
(= opbrengsten).
Ook zijn de financiële risico’s in beeld gebracht.
De grondexploitatie Amsterdam RAI van mei 2013
laat een positief resultaat zien.
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Planning Uitvoeringsbesluit RAI
2013

2014

2015

2016

2017

Uitvoeringsbesluit RAI

2018

25 juni 2013

2019

2020

2021

2022

planvorming

Bestemmingsplan RAI

besluitvorming
bouw

Ontwikkelvelden

uitvoering
Scheldepleingebouw
Amtrium

Januari 2016
komt
bouwterrein vrij

HotelRAI
RAI
Hotel

Parkeergebouw RAI
Parkeergebouw
RAI

Strand Zuid
Zuid
Strand

Wielingenstraat

Foyer ruimte
Foyerruimte
/ Auditorium

Openbare ruimte
Scheldeplein
Scheldeplein

Groene Zoom
Zoom
Groene

Centrale verbindingsroute
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1e fase

* 2e fase

Indicatief

* Na verwijderen
bouwweg DOK
noordzijde

9. Planning en procedure
Uitvoeringsbesluit en bestemmingsplan
Op 28 maart 2012 is er een toekomstvisie voor
Amsterdam RAI vastgesteld door de deelraad Zuid.
In deze toekomstvisie is een ontwikkelstrategie voor
de RAI en omgeving vastgelegd. Afgelopen jaar is
gewerkt aan de uitwerking van deze Toekomstvisie
Amsterdam RAI in een concept uitvoeringsbesluit
en een concept ontwerp bestemmingsplan voor
Amsterdam RAI.
Het bestemmingsplan vormt het toetsingskader
voor de bouwaanvragen. Het ligt in de lijn der
verwachtingen dat het uitvoeringsbesluit Amsterdam
RAI en het bestemmingsplan Amsterdam RAI medio
2014 aan de gemeenteraad zal worden aangeboden
ter vaststelling. Vooruitlopend op behandeling in
de gemeenteraad krijgt de stadsdeelraad Zuid het
Uitvoeringsbesluit Amsterdam RAI ter advisering
aangeboden.
Ontwikkelvelden
Eind 2013 zal gestart worden met de nieuwbouw
van het Amtrium op de hoek van het
Europacomplex. Een gebouw met congres, horeca
en kantoorfuncties. De nieuwbouw voor de semi
permanente horeca “Strand Zuid” kan op korte
termijn starten. Wanneer de ondernemer van
“Strand Zuid” de nieuwbouwplannen rond heeft
kan gestart worden met deze ontwikkeling en
herinrichting van dit gebied. Die is nu voorzien eind
2014. Ontwikkelingen die op midden lange termijn
zullen volgen zijn het hotel en het parkeergebouw
voor de RAI.

Deze ontwikkelingen aan de zuidzijde van het RAI
complex zijn voorzien rond 2015 en 2016.
Locaties waar op lange termijn mogelijk
ontwikkelingen zullen plaatsvinden zijn de Foyer
aan het Congresplein, de congresfuncties aan de
Wielingenstraat en de horeca/congresfuncties aan
de havenkom in samenhang met vernieuwing van
het auditorium. Deze zijn echter niet voorzien in de
komende 10 jaar en zijn daarom niet opgenomen in
het bestemmingsplan Amsterdam RAI.
Openbare ruimte
Het Europaplein en de Europaboulevard richting
station Amsterdam RAI zijn grotendeels in 2012
ingericht. Een deel zal nog worden ingericht als
het metrostation RAI van de Noord/Zuidlijn gereed
is in 2016. In 2012 is het nieuwe ontwerp voor het
Scheldeplein vastgesteld. Nadat de boorkop van
de Noord/Zuidlijn is ontmanteld en afgevoerd, zal
medio 2014 begonnen worden met het gefaseerd
aanleggen van het nieuwe Scheldeplein.
Vooruitlopend op de aanleg van de bouwweg voor
het DOK dient het voet- en fietspad in de Groene
Zoom te zijn omgelegd. In 2016 zal de Groene Zoom
“tijdelijk” worden ingericht. Nadat het DOK gereed
is en de bouwweg aan de noordzijde verwijderd is
zal dit gebied definitief worden ingericht. Dit is naar
verwachting medio 2025.
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