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Elk halfjaar rapporteert Dienst Zuidas over de
ontwikkelingen van Zuidas. Hoe staan de ontwikkelingen van
de bouwplannen er voor? Hoe verhouden de uitgaven zich
ten opzichte van de inkomsten? In dit document vindt u de
hoofdlijnen en belangrijkste ontwikkelingen van het tweede
halfjaar van 2013. Dienst Zuidas laat hiermee zien dat er
veel gebeurt in Zuidas en dat de beschikbare middelen zo
effectief mogelijk worden ingezet. Daarbij verliezen we de
toekomst van Zuidas op lange termijn niet uit het oog.
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1. Bestuurlijke besluitvorming
In het tweede halfjaar is een aantal
belangrijke beslissingen genomen die
bepalend zijn voor de voortgang van
Zuidas:

Zuidas deelgebieden
Het bestemmingsplan Fred. Roeskestraat is sinds
november 2013 onherroepelijk. Het vastgestelde
bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling
van de Fred. Roeskestraat naar een gemengd
gebied met wonen, kantoren, onderwijsfuncties en
voorzieningen.
Het bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid
is vastgesteld door de gemeenteraad. Het
bestemmingsplan Kenniskwartier Noord is door
het College van B&W vrijgegeven ter visielegging.
Na overleg met de Rijksgebouwendienst heeft
de gemeente Amsterdam besloten het oudste
deel van de rechtbank aan de Parnassusweg
(het Parnascomplex) in Zuidas, aan te wijzen tot
gemeentelijk monument. Het complex is daarmee
beschermd tegen sloop.

ZuidasDok
Eind 2013 heeft het college ingestemd met
de voorbereiding op de aanbesteding van het
project ZuidasDok. Hierbij is ingestemd met
de projectscope dat de volgende onderdelen
omvat: tijdelijke aanpassingen station Amsterdam
Zuid en aanleg fietsparkeergarage Mahlerplein
vooruitlopend op de bouw van ZuidasDok,
uitbreiden capaciteit en deels ondergronds
brengen A10, uitbreiden capaciteit Openbaar
VervoerTerminal (OVT), realiseren openbare
ruimte op daken tunnels, keersporen en
commerciële voorzieningen. Verder is ingestemd
met de inkoopdoelen, het vergroten van de
transfercapaciteit van de OVT zo vroeg mogelijk
in het traject, kwaliteit in elke fase en beperken
overlast, EMVI criteria (Economisch Meest
Voordelige Inschrijving), het verdere proces voor
kwaliteitsborging en is er akkoord op het verdere
besluitvormingsproces binnen de gemeente
Amsterdam.

uitvoering van het Dok. Dit PUB is eind november
verleend door het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu. Op 19 december heeft de gemeenteraad
hiervoor op basis van de PUB een kredietbesluit
verleend. Voor de realisatie Fietsparkeergarage
Mahlerplein heeft de gemeenteraad eind 2013
eveneens een kredietbesluit verleend op basis van
een PUB.
In de periode tussen augustus 2012 en
december 2013 is een ambitiedocument voor
project ZuidasDok opgesteld. Dit document is
te beschouwen als nadere uitwerking van de
Structuurvisie ZuidasDok en beschrijft ambities
en oplossingsrichtingen die voortvloeien uit
de Voorkeursbeslissing ZuidasDok (9 juli 2012).
Tijdens het opstellen van dit document heeft
uitgebreide interactie met de omgeving over het
document plaatsgevonden. Het Ambitiedocument
ZuidasDok, inclusief de reacties op consultatie,
wordt na behandeling in het College, besproken
in de raadscommissie BWK van de gemeente
Amsterdam (februari 2014).
Niet alleen rondom het ambitiedocument,
ook rond de aanleg van de fietsparkeergarage
Mahlerplein en de herinrichting van het
Mahlerplein heeft in 2013 uitgebreide interactie
met de omgeving plaatsgevonden middels
onder andere gesprekken, een filmpje en een
marktkraam op het Mahlerplein.
Op 23 september is in de Staatscourant de
kennisgeving voor het voornemen van het
Ministerie van I&M gepubliceerd om een
projectMER voor ZuidasDok op te stellen.

Verder is eind 2013 een Partieel Uitvoeringsbesluit
(PUB) opgesteld voor het verleggen van kabels en
leidingen en watercompensatieprojecten. Dit is
voor ZuidasDok nodig om over uitvoeringsbudget
te kunnen beschikken vooruitlopend op de
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2. Resultaten
De locaties bij de projecten zijn terug te
vinden op de plattegrond achterin deze
rapportage.

Wonen
In november is gestart met de bouw van
900 Mahler: een woongebouw met in totaal
127 vrije sector koop/huurappartementen met
voorzieningen op de begane grond. Oplevering is
voorzien in 2016.
(Gershwin, kavel 14)
De bouw van de 46 appartementen van OPZUID
nadert inmiddels zijn voltooiing. Oplevering wordt
begin 2014 verwacht.
(Gershwin, kavel 3)
Dienst Zuidas en Wonam hebben op 28 november
een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling
van 110 middensegment huurwoningen in Kop
Zuidas. Het betreft in totaal 7.000 m2 met 2- en
3-kamerappartementen. De overeenkomst wordt
naar verwachting in april 2014 omgezet in een
erfpachtaanbieding en in januari 2015 start de
bouw.
(Kop Zuidas, kavel F)
Voor de ontwikkeling van de voormalig ROC-kavel
in de Fred. Roeskestraat is in juli 2013 een
afsprakenbrief met Provast ondertekend, n.a.v.
de tender. In de brief is een exclusiviteitsperiode
afgesproken tot april 2014 waarbinnen de
belegger bekend moet zijn.
Als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt een
bouwenvelopovereenkomst ondertekend.
(Fred. Roeskestraat, kavel 4)
Op 5 juli 2013 hebben Verweij Holding en Dienst
Zuidas de grondhuurovereenkomst ondertekend
voor de kavel bij de kruising van De Boelelaan
en de Antonio Vivaldistraat. Op deze locatie
worden circa 800 studentenwoningen gerealiseerd
en de oplevering staat in het najaar van 2014
gepland. De studentenwoningen blijven voor
een periode van twaalf jaar staan waarna de
grond weer beschikbaar komt voor de verdere
planontwikkeling.
(Ravel, groene blok)

Werken
In september 2013 is de bouw van start gegaan
van het gebouw Handel Amsterdam in de Fred.
Roeskestraat. All-in Real Estate ontwikkelt dit
gebouw, bestaand uit drie paviljoens. In het
hoofdgebouw komt een restaurant. Verwachte
oplevering is medio augustus 2014.
(Fred. Roeskestraat, groene blokje tegenover kavel 6)
Op 27 november is het startsein gegeven voor
de bouw van het nieuwe kantoor voor Stibbe. De
aanleg van de parkeerbakken voor zowel Stibbe
als AkzoNobel was eerder dit jaar al gestart,
evenals de officiële start bouw van AkzoNobel.
(Beethoven, kavel 3)
De bouw van het kantoor The Edge voor Deloitte
en AKD vordert conform planning. Oplevering
en ingebruikname staat gepland voor eind 2014,
begin 2015.
(Kenniskwartier, groene blokje bij oprit A10)
Internationaal advocatenkantoor Nauta Dutilh
is een huurovereenkomst aangegaan met
G&S Vastgoed voor een nog te realiseren
kantoorgebouw. De bouw van dit duurzame
kantoor met eigen WKO en BREAAM-NL Excellent
classificatie is eind 2013 gestart.
(Gershwin, kavel 2a)
Het leegstandspercentage in Zuidas is ten
opzichte van het eerste halfjaar 2013 nog
verder teruggelopen tot 6,5 procent. Dit ligt
ver onder het gemiddelde in zowel Amsterdam
als Nederland van respectievelijk 14,9 procent
en 14,3 procent. Hiermee is het aanbod van
kantoorruimte in Zuidas teruggelopen tot het
laagste niveau sinds 2005. Dit blijkt uit de
halfjaarlijkse Zuidas Kantorenmonitor die Jones
Lang LaSalle in opdracht van Dienst Zuidas heeft
opgesteld.
CRH Europe (wereldwijd marktleider
in bouwmaterialen) heeft besloten het
hoofdkantoor in Zuidas te vestigen en het Britse
sportmediabedrijf Perform heeft in Zuidas het
eerste Nederlandse kantoor geopend.
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Voorzieningen
Aan de Amstelveenseweg is in september een
nieuwe vleugel van het VUmc complex in gebruik
genomen. In deze vleugel zitten onder andere de
vernieuwde spoedeisende hulp, het gastenverblijf
en het academisch psychiatrisch centrum
VUmc-GGZ inGeest: De Nieuwe Valerius.
(Kenniskwartier, bruine blokje in de vorm van een 3)
Het nieuwe labgebouw O|2 van VU/VUmc bereikte
in november het hoogste punt. In het gebouw
gaan zo’n 750 onderzoekers van VU, VUmc en de
Universiteit van Amsterdam vanaf 2015 intensief
samenwerken.
(Kenniskwartier, groene blokje aan De Boelelaan)
Het nieuwe schooltuinencomplex aan de
Kalfjeslaan is in december opgeleverd en
overgedragen aan stadsdeel Zuid. De dr. Alma
schoolwerktuinen zijn voor de kerst naar de
nieuwe locatie verhuisd. De huidige locatie aan
de De Boelelaan/Mahlerlaan is nog een jaar in
gebruik met een tijdelijke invulling.
Begin december is gestart met de bouw van een
nieuwe horecaschool in deelgebied Kop Zuidas.
Het gebouw wordt naar verwachting begin 2015 in
gebruik genomen.
(Kop Zuidas, kavel E)
Op 17 december heeft Dienst Zuidas de
grond van kavel C1 aan de Europaboulevard
overgedragen aan projectontwikkelaar COD voor
ontwikkeling van een hotel (315 kamers) voor de
Duitse budget-design keten Motel One.
(Kop Zuidas, kavel C1)
Eind 2013 heeft de gronduitgifte plaatsgevonden
voor het RAI Amtrium. Het ontwerp heeft
een 4 sterren BREEAM-NL Nieuwbouw
Ontwerpcertificaat (Excellent) behaald. Het is de
eerste keer dat een congrescentrum in Nederland
langs deze duurzame meetlat is gelegd. Naar
verwachting wordt het gebouw in mei 2015 in
gebruik genomen.
(RAI, groene blokje rechtsboven)

De nieuwbouw van het Geert Groote College
nadert het moment van oplevering.
(Fred. Roeskestraat, kavel 5)

Tijdelijke voorzieningen
Op 5 september is restaurant Old School
geopend, gevestigd in het voormalige ROC in
deelgebied Kop Zuidas. Het restaurant maakt deel
uit van een zogeheten ‘broedplaats’ voor creatieve
ondernemers. Tevens is kinderopvang Hestia in
november gestart in haar nieuwe locatie in de
Old School.
(Kop Zuidas, tegenover kavel H)

15 by 15
In 2010 is het programma 15 by 15 van start
gegaan. Het betreft vijftien maatregelen die
de kwaliteit van Zuidas beogen te verbeteren.
Daarbij wordt zoveel mogelijk ingezet op
maatregelen die aansluiten bij de kernwaarden
van Zuidas: Amsterdams, Levendig, Ambitieus
en Internationaal. Het gaat om zeer diverse
maatregelen. De vijftien acties zijn voor een groot
deel geïncorporeerd in de werkzaamheden in
deelgebieden en/of staf en communicatie.
Het tweede halfjaar heeft de inzet van 15 by 15
geresulteerd in:
 Tweede keer Art Zuid Route.
 Grachtenfestival: vijf concerten in de openbare
ruimte van Zuidas tijdens de lunchpauzes.
 15by15 was initiatiefnemer voor de eerste
broedplaats in Zuid Oldschool en neemt deel
aan de programmaraad van het Open Podium
van Oldschool.
 Nieuw is de samenwerking met Stadsdeel Zuid
op het thema kunst. Dit zal verder worden
uitgewerkt in 2014

Op 15 november heeft stadsdeel Zuid een
overeenkomst ondertekend voor het ontwikkelen
en bouwen van een Integraal Kind Centrum (IKC)
in Zuidas.
(Ravel, kavel 4)
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3. Thema’s
Openbare Ruimte

Duurzaamheid

De bouw van de Lex van Deldenbrug over de
Boelegracht is afgerond en in de herfst is de
nieuwe brug feestelijk geopend.

Om de duurzaamheid van Zuidas in de breedte
te bevorderen zet Dienst Zuidas vooral in op
samenwerking met vele partijen via Hello Zuidas
en de Green Business Club Zuidas.
In het tweede halfjaar hebben de volgende acties
op het gebied van duurzaamheid plaatsgevonden:
 Er heeft afstemming plaatsgevonden met
programmabureau klimaat en energie, onder
meer ter voorbereiding van de zonnepanelen
op de RAI
 Waterbergen/Aquapunctuur en duurzame
VU-campus ontwikkeling
 Verkennen van de ambities en kansen voor
duurzaamheid in ZuidasDok

De aanleg van twee duikers onder de De
Boelelaan ter hoogte van de Buitenveldertselaan
is afgerond.
Het ontwerptraject van de Rietveld Academie
heeft geresulteerd in een definitief Voorlopig
Ontwerp (VO). De verwachte start bouw is eind
2014 en oplevering eind 2015.

Verkeer & vervoer
Begin juli is het aangepaste kruispunt Prinses
Irenestraat/Beethovenstraat opgeleverd. Aan
adviesbureau Goudappel Coffeng is gevraagd
het functioneren van de kruising te evalueren.
In dit kader heeft op woensdag 11 september
een schouw van de kruising plaatsgevonden
in aanwezigheid van de verkeerscommissie,
de buurt en Goudappel Coffeng. Onderdeel
van de evaluatie was dat er in oktober tijdens
de ochtendspits als pilot verkeersregelaars zijn
ingezet.
Voor de maaiveldinrichting van de 1e fase van
Beethoven is een Voorlopig Ontwerp (VO)
gemaakt. Mede naar aanleiding van de fietsmotie
komt er een volwaardige fietsroute in plaats van
een ‘olifantenpad’ door het park. De volwaardige
fietsroute wordt nog uitgewerkt.
In overleg met gebouwbeheerders en het
stadsdeel wordt naar een oplossing voor de
groeiende fietsparkeerproblematiek in Mahler
gezocht.
Verschillende wegwerkzaamheden zijn afgerond:
de herinrichting van de zuidzijde van de De
Boelelaan tussen de Amstelveenseweg en de
Van der Boechorststraat en aanpassing van
de op- en afritten van de A10. Voor de laatste
werkzaamheden is vanuit het Rijk een subsidie
verkregen vanuit het Beter Benutten programma.

Water
Het Polderdak Zuidas op het dak van Broedplaats
Old School is op 24 oktober geopend. Dit blauw/
groene dak is een innovatief en rendabel concept
voor waterberging op daken in dichtbebouwde
gebieden. De Green Business Club Zuidas heeft
het initiatief genomen en de betrokken partijen
bij elkaar gebracht. Dakdokters B.V. heeft het
Polderdak ontwikkeld samen met Dienst Zuidas,
Waternet en Ingenieursbureau Amsterdam.
Polderdak Zuidas is geëindigd in de top-3 van de
landelijke Waterinnovatieprijs 2013.
Er zijn afspraken gemaakt met stadsdeel Zuid over
de watercompensatie ten behoeve van opgave in
de flanken en het Dok.
De verschillende varianten voor invulling
waterbergingsopgave zijn inzichtelijk gemaakt
waaronder water in de eerste fase Beatrixpark
(uitvoering start 2014) en een studie naar de
haalbaarheid van een alternatieve waterberging
Mahlerplein. De alternatieve waterberging
Mahlerplein is goedgekeurd en wordt
meegenomen in de aanbesteding.

Groen
In het Beatrixpark hebben voorbereidende
werkzaamheden plaatsgevonden om begin 2014
te kunnen starten met de herinrichting van het
zuidelijk gedeelte van het park volgens ontwerp
van de co-creatie met de buurt.
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4.	Communicatie en participatie
In de tweede helft van 2013 stond
interactie met de omgeving over
Ambitiedocument ZuidasDok en de
herinrichting van het Mahlerplein
centraal. Daarnaast is in de zomer
uitgebreid gecommuniceerd over
grote wegwerkzaamheden rondom de
Amstelveenseweg.

Participatie
Interactie met de omgeving over het
Ambitiedocument ZuidasDok (voorheen
Masterplan) vond plaats middels
rondetafelgesprekken en gespreksavonden.
Daarnaast heeft een uitgebreid interactietraject
plaatsgevonden rondom ontwikkelingen
Mahlerplein en de nieuwe fietsparkeergarage
Mahlerplein, tevens is het co-creatietraject
Beatrixpark in 2013 afgerond.

Pers- Publieks- en
Omgevingscommunicatie
Greep uit communicatieprojecten in 2013:
informatieavonden Lex van Deldenbrug en Fred.
Roeskestraat, netwerkbijeenkomst over Kunst in
Stadsdeel Zuid en Zuidas, deelname internationale
beurs EXPO Real in München, makelaarsontbijt
over bereikbaarheid Zuidas, communicatie
zomerwerkzaamheden Kenniskwartier, organisatie
Grachtenfestival en Zuidas Cup.
Eind 2013 is het onderzoeksrapport 0-meting
draagvlak- en imago Zuidas en ZuidasDok
opgeleverd. Hierin is onderzoek gedaan naar
o.a. draagvlak en bekendheid met Zuidas en
ZuidasDok en informatievoorziening.

Relatiemanagement &
Communitymanagement
Afgelopen zomer heeft burgemeester Van der
Laan met de Green Business Club Zuidas een
bezoek gebracht aan de moestuinvrijwilligers
van de tijdelijke moestuinen. Ook zijn over
uiteenlopende onderwerpen constructieve
gesprekken gevoerd met Zuidas Partners en is
intensief samengewerkt met Hello Zuidas en
ORAM.
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5.	Financiële stand van zaken
In de tweede helft van 2013 hebben
in totaal zeven gronduitgiften
plaatsgevonden met een grondwaarde
van een kleine € 65 mln. Het betreffen de
volgende gronduitgiften:







Beethoven: uitgifte parkeergarage Stibbe
Fred Roeskestraat: uitgifte Paviljoen All-In Real
Estate
Gershwin: uitgifte kavel 14+16 en 1a+2a
Kop Zuidas: uitgifte hotel en onderwijs
RAI: uitgifte RAI Amtrium

Voor het projectbudget is in het kader van de
gemeentebrede bezuiniging besloten tot een
verlaging in 2013 naar e 9,1 mln. waar in het
werkplan nog van e 10,2 mln. werd uitgegaan.
Door verdere kostenbesparingen is het project
budget uiteindelijk op een kleine e 8,9 mln.
uitgekomen, een bezuiniging van bijna e 1,4 mln.

In totaal zijn de opbrengsten voor 2013 hiermee
uitgekomen op iets meer dan e 66 mln. Dit
komt overeen met de vooruitzichten zoals eerder
gemeld in de eerste halfjaarrapportage van 2013,
maar is fors meer dan waar in het werkplan van
werd uitgegaan.
Aan uitvoeringskosten is ruim e 11 mln. geboekt
in het tweede halfjaar. In totaal waren de
uitvoeringskosten voor 2013 ruim e 17 mln. Naast
kosten voor de sloop van het St. Nicolaaslyceumcomplex, de herprofilering van de De Boelelaan
west en de aanleg van de Lex van Deldenbrug
betroffen dit ook kosten voor het bouw- en
woonrijp maken van de grond die in het tweede
halfjaar is uitgegeven.

Werkplan
2013

1e halfjaar
2013

2e halfjaar
2013

35.000.000

1.277.000

64.7317.000

66.008.000

Uitvoeringskosten

18.000.000

5.815.000

11.460.000

17.275.000

Projectbudget

10.245.000

3.099.000

5.764.000

8.863.000

Totaal kosten

28.245.000

8.914.000

17.224.000

26.138.000

Exploitatieresultaat

6.755.000

(7.637.000)

47.507.000

39.871.000

Rentebaten

2.555.000

2.595.000

Totaal resultaat

9.310.000

42.466.000

Getallen afgerond op
duizendtallen

Resultaat
2013

Opbrengsten
Totaal opbrengsten
Kosten

Kosten en opbrengsten
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