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1. Inleiding en achtergrond 

Op 7 januari 1998 heeft de Gemeenteraad Amsterdam het Masterplan Zuidas vastgesteld. Daarbij is 

tevens besloten tot de instelling van het Groeifonds Groen Zuidas. Het Groeifonds is bedoeld ter 

compensatie van het verlies aan openbaar, dan wel, onbebouwd terrein in het grootstedelijk gebied 

Zuidas.  

 

Op 22 september 1999 heeft de Gemeenteraad het Groeifonds Groen Zuidas definitief ingesteld en is de 

aanwending van het fonds gedelegeerd aan Burgemeester en Wethouders. Het beheer berust bij de 

Dienst Zuidas. Om administratieve redenen is het Groeifonds als grondexploitatie opgenomen in het 

zogenaamde Functionele Deelplan van de Zuidas.  

 

 

 

2. Doel, criteria, werkwijze 

Doel 

Het doel van het Groeifonds Groen Zuidas is het optimaliseren van de gebruiks- en belevingswaarde van 

de (groene) openbare ruimte in het gebied, ook tijdens het bouwproces. In het algemeen komen daarbij 

projecten in aanmerking die bijdragen aan groencompensatie, alsmede verhoging van de kwaliteit van 

bestaande en nieuw aan te leggen groen- en waterelementen binnen het vastgestelde werkingsgebied, 

inclusief het ecolint door het Gijsbrecht van Aemstelpark en uitbreidingen van het Beatrixpark. 

Daarbij kan het gaan om projecten met uiteenlopende doelstellingen: 

 Projecten op het vlak van het vergroenen van de stedelijke omgeving, zoals daktuinen, aanplant 

bomen etc.. 

 Projecten op het vlak van natuurontwikkeling / vergroten van ecologische kwaliteit, zoals 

natuurvriendelijke oevers, heemtuinen etc.. 

 Projecten die de sociale samenhang in de buurt versterken, zoals de inrichting van 

binnenterreinen, speelveldjes e.d..  

 

Criteria 

Voor een financiering uit het fonds gelden de volgende criteria: 

 Uit het fonds worden alleen startinvesteringen bekostigd, geen onderhoudslasten; 

 Het project is gepland in een stuk openbare of collectieve ruimte binnen het totale plangebied; 

 Het beheer moet geregeld zijn, zowel organisatorisch als financieel;  

 Het project past binnen bestaand groenbeleid; 

 Er is bij voorkeur sprake van cofinanciering; 

 Het project heeft maatschappelijk draagvlak; 

 Het project past in voorgestelde openbare ruimtestructuur   

Waarbij voorstellen van de betrokken stadsdelen, gebaseerd op het plan voor de openbare ruimte voor de 

Zuidas, leidraad zullen zijn voor die aanwending. 

 

Werkingssfeer Groeifonds Groen 

Op de kaart behorend bij het Masterplan Zuidas is het werkingsgebied van het Groeifonds  

Groen aangegeven. Hiermee is bedoeld dat projecten binnen dit gebied kunnen worden voorgedragen ter 

financiering ten laste van onderhavig fonds. Tevens is vastgelegd dat het ecolint door het Gijsbrecht van 

Aemstelpark binnen de werkingssfeer valt. De afgelopen jaren is deze grens niet hard gehanteerd maar 

zijn ook projecten buiten de werkingssfeer (maar binnen het invloedsgebied van Zuidas) voor het 

Groeifonds gehonoreerd. 
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Werkwijze 

Dienst Zuidas en stadsdeel Zuid bereiden in nauwe samenwerking de projecten en het jaarplan voor. De 

projecten worden jaarlijks voorzien van een raming en aan het BOZ voorgelegd. Het BOZ wordt verzocht 

goedkeuring te verlenen aan de voorbereiding/uitvoering van de geplande projecten van dat betreffende 

jaar. Het jaarplan omvat tevens een beschrijving van de stand van zaken van de lopende en afgeronde 

projecten van het voorgaande jaar. De afgelopen jaren is gebleken dat de aangevraagde budgetten uit het 

Groeifonds Groen niet volledig werden verplicht. De komende jaren zal de aanvraag daarom worden 

beperkt tot concrete projecten. Anderzijds is er behoefte aan flexibiliteit om initiatieven uit de buurt 

gedurende het jaar te kunnen ondersteunen. Daarom wordt de mogelijkheid gevraagd om het BOZ 

halverwege het jaar een aanvullende aanvraag uit het Groeifonds voor te leggen.  

 

Uitvoering 

Stadsdeel Zuid of Dienst Zuidas is de trekker bij de uitvoering van de projecten. Dit betreft de technische 

voorbereiding, aanbesteding en uitvoering ervan.  

 

Boomcompensatie 

In de bomenverordening zoals ze voor Zuidas (en de rest van de stad) van kracht is, moet bij kap van 

bomen zonder directe herplantmogelijkheden de monetaire boomwaarde in een herplantfonds worden 

gestort. Met de vergunningverlener is afgesproken dat het Groeifonds Groen Zuidas als herplantfonds 

gebruikt wordt voor Zuidas. Hiervoor is gekozen omdat op centraalstedelijk niveau nog geen fonds 

beschikbaar was, en de nadrukkelijke wens bestaat bij Dienst Zuidas en het stadsdeel om de 

boomwaarde te herinvesteren in de Zuidas zelf. De nieuwe centraalstedelijke bomenverordening stelt als 

voorwaarde aan een herplantfonds dat het fonds is ingesteld door de gemeente of het stadsdeel, of in het 

kader van een grootstedelijk project. In deze lijn wordt voorgesteld om het Groeifonds Groen Zuidas als 

herplantfonds te blijven gebruiken voor de Zuidas. In de loop van 2014 zal dit voorstel ter besluitvorming 

worden voorgelegd aan het bestuur. Ten minste de boomwaarde van de gekapte bomen wordt besteed 

aan nieuw hoogwaardig groen in de Zuidas (doelstelling 1 en 2), het overige budget kan ook worden 

besteed aan initiatieven in het kader van de derde doelstelling van het Groeifonds Groen.    

 

Voor de aanleg van ZuidasDok is de kap van een substantieel aantal bomen noodzakelijk die niet direct of 

niet in de directe omgeving gecompenseerd kunnen worden. Ook deze bomen worden via het Groeifonds 

Groen gecompenseerd. De gelden die worden gestort als compensatie van deze bomen, worden specifiek 

geoormerkt voor de aanleg van nieuw hoogwaardig groen in het kader van project ZuidasDok.  
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NB: In 2013 werd gemeld dat over de compensatiewijze voor ZuidasDok nog besluitvorming diende plaats 

te vinden binnen het Rijk, omdat deze in principe een andere compensatiewijze hanteert dan gemeente 

Amsterdam (i.e. een compensatiebos aanleggen in de regio). Imiddels heeft project ZuidasDok van het 

Ministerie EZ de bevestiging ontvangen dat de Rijksregeling niet van toepassing is op projectgebied 

ZuidasDok (want binnen bebouwde kom in de zin van de Boswet) en dus geen toestemming is vereist om 

de bomen op ‘Amsterdamse wijze’ (cf. de centraalstedelijke bomenverordening) te compenseren.    

 

 

3.  Stand van zaken 

Stand van zaken projecten 2012 en 2013: 

In 2013 heeft het BOZ over een aantal projecten van Zuidas en stadsdeel Zuid besloten. Ten tijde van dat 

besluit was een aantal projecten uit 2012 nog niet gerealiseerd. In onderstaande tabel wordt aangegeven 

wat de status is van deze projecten uit 2012 en van de projecten uit 2013. 

 

2012 initiatief omschrijving status 

1 Zuidas Drijvende solitaire broedeilanden Geannuleerd
1
 

10 Zuidas Boomkwekerij Uitgevoerd 

12 Stadsdeel Toevoegen parkmeubilair MLK-park Uitvoering voorjaar 2014 

13 Stadsdeel Verbeteren Amstelpark  Gedeeltelijk uitgevoerd (watertappunten 

en infoborden), overige in voorjaar 2014 

 

2013 initiatief omschrijving status 

1 Stadsdeel Geveltuinen omgeving Zuidas / 

Buitenveldert 

Uitgevoerd 

2 Stadsdeel Buurtmoestuinen Kop Zuidas Uitvoering voorjaar 2014, was 

aanvankelijk geen locatie beschikbaar 

3 Stadsdeel/Zuidas Boombeplanting rotonde 

Europaboulevard  

Uitvoering voorjaar 2014, ontwerp en 

bestek zijn gereed gemaakt in 2013 

4 Stadsdeel Opwaarderen inrichting 

hoofdingang Amstelpark  

Uitvoering voorjaar 2014, plan wordt nu 

bestuurlijk vastgesteld 

5 Stadsdeel Eco-richels viaducten 

Buitenveldertselaan  

Uitvoering medio 2014, plan is 

opgesteld in 2013 

6 Stadsdeel/Zuidas Kroningslinde Beatrixpark Uitgevoerd 

7 Zuidas Cocreatie Beatrixpark Uitvoering 2014 en 2015, zoals gepland 

8 Zuidas  Fietstocht Green Business Club  Voorjaar 2014, op verzoek van GBC 

 

                                                      
1
 Wordt niet meer uitgevoerd omdat betreffende locatie Roeskestraat nu wordt voorzien als aanleg passagiersvaart.  
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4. Visie 2013 – 2018 

Om de initiatieven waarvoor een aanvraag wordt gedaan uit het Groeifonds Groen in een context te 

kunnen plaatsen, te kunnen toetsen en om nieuwe aavragen te genereren is een visie op de bestedingen 

van het Groeifonds Groen gewenst. De visie voor de komende jaren (2013 – 2018) is uitgewerkt in het 

jaarplan Groeifonds Groen 2013. Voor een uitgebreide beschrijving van de visie wordt verwezen naar dat 

jaarplan. Als richting worden in de visie de volgende thema’s onderscheiden:  

1. Scheggen en parken 

2. Kleur en fleur in de woonomgeving 

3:  Herplant bomen in en rond Zuidas 

Per project wordt in de projectaanvraag 2014 aangegeven onder welk thema het valt.  

 

 

5. Projectaanvraag 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectomschrijving 

 

1: Geraniumzuilen en hanging baskets 

De aanvraag betreft het het voortzetten en uitbreiden van de geplaatste plantenbakken (o.a. 

geraniumzuilen) langs de route van Zuidas naar en rond het Gelderlandplein. De bakken worden hiervoor 

inclusief onderhoud gehuurd van een hoveniersbedrijf. Voorgesteld wordt op dezelfde locaties in de winter 

winterbakken te plaatsen. Ook wordt voorgesteld hanging baskets te plaatsen aan lichtmasten langs 

belangrijke routes, namelijk langs de Mahlerlaan (25 stuks) en de Boelelaan (25 stuks). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 initiatief omschrijving 

1 Stadsdeel Voortzetten geraniumzuilen + hanging baskets (thema 2) 

2 Stadsdeel Bloemrijk gras zaaien (thema 2) 

3 Stadsdeel Beplanting bij waterleidingterrein (thema 2) 

4 Stadsdeel Elzenbosje (thema 2) 

5 Stadsdeel Hortus (thema 2) 

6 SD/Zuidas Kunstplan Ravel (thema 2) 

7 Zuidas  Aanleg sedumdak pompstation Fred. Roeskestraat (thema 2) 

8 Zuidas Aanpassing Beatrixpark in het kader van de cocreatie (thema 1) 

9 Zuidas Planten extra bomen Europaplein (thema 3) 

10 SD/Zuidas Fondsen voor uitvoering projecten wandeltocht bewoners (thema 2) 
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2: Bloemrijk grasland  

Het voorjaar en de zomer van 2013 waren dusdanig droog dat het bloemrijk gras op de kavel langs Ernst 

& Young niet tot bloei is gekomen. Voorgesteld wordt om het noordelijk deel (ca. 4500 tot 5000 m2) van 

deze kavel opnieuw in te zaaien. Op het zuidelijk deel komt dit voorjaar de studentenhuisvesting. Het 

noordelijk deel wordt in september 2014 werkterrein voor MENZ Dok, maar het bloemrijk grasland bloeit 

vooral tussen mei en augustus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3: Beplanting bij het waterleidingterrein 

Langs de Amstelveenseweg ligt het waterleidingterrein, dat met een hek is afgezet. Het is de westelijke 

entree van de ring naar de zuidkant van Zuidas nabij VU en VUmc. Door de strook gras langs het hekwerk 

met bloembollen te beplanten wordt een vrolijk welkom gemaakt in winter/lente.  

 

 
 

 

4: Elzenbosje 

Het Elzenbosje ligt net achter het waterleidingterrein ten westen van het Kenniskwartier. Het is nu nog 

moeilijk bereikbaar, maar het heeft enorme potentie als recreatiegebied voor de werknemers van de 

Zuidas. Zo’n groen recreatiegebied kan gebruikt worden tijdens de lunch of om in de namiddag van de 

zon te genieten. Er is een ontwerp uitgewerkt voor een nieuwe inrichting van het gebied. Voorjaar 2014 

bekostigt het stadsdeel het achterstallig onderhoud in het gebied zodat het gebied meer open en 

toegankelijk wordt. Voorgesteld wordt om met de aanvraag 

Groeifonds Groen de nieuwe inrichtingselementen te bekostigen. 

Het idee is om een vlonder aan te leggen die vanaf de 

toegangsbrug doorloopt naar de punt. Vanaf hier is een prachtig 

uitzicht over de Nieuwe Meer. De bezoekers kunnen dan vanaf 

mooie houten banken, picknicktafels of zittend op de vlonder met 

de voeten in het water genieten van de mooie natuur en alle 

watersport.  
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Op de wat langere termijn is het plan om van het zuidelijke deel van het bosje een aparte recreatiezone te 

maken. Hier kan ook extra wateroppervlak worden gerealiseerd dat evt. als compensatie voor ZuidasDok 

kan dienen (binnen Rijnlands boezem). Dit maakt nu geen onderdeel uit van de aanvraag. 

 

 

 

5: Hortus 

Bij het vaststellen van het Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier in 2011 is door de gemeenteraad een motie 

aangenomen om te borgen dat de Hortus tijdens planproces en bouw haar semi-publieke functie behoudt. 

Door het bijeenbrengen van diverse vrijwilligers en betrokkenen van de Hortus is een actieve groep 

ontstaan die met VU/VUmc aan tafel zit om plannen te maken over het terrein, het beheerplan en de 

exploitatie van een botanische buitentuin om zodoende de Hortus in andere vorm nog ruim tien jaar als 

een aantrekkelijk groen rustpunt voort te laten bestaan. De VU investeert zelf substantieel in het plan. De 

aanvraag uit het Groeifonds Groen betreft specifiek de aanleg van de botanische tuin.   

 

 
 

 

6: Kunstplan in het groen, meegroeien met de omgeving (Ravel) 

Het project "Kunstplan in het groen, meegroeien met de omgeving" is / wordt een gezamenlijk project van 

stadsdeel Zuid en Dienst Zuidas (cofinanciering). Het project beoogt een openbare ruimte te creëren die 

aantrekkelijk is voor de directe gebruikers uit de omgeving (schoolkinderen, studenten, bewoners en 

werknemers op Zuidas) en geïnteresseerden uit de rest van de stad. De kunstenaars die bij de 

ontwikkeling van het plan betrokken worden, krijgen als expliciete opdracht mee een locatie te ontwerpen 

die zowel recreatieve als educatieve elementen in zich draagt; een proeftuin voor ander beheer en gebruik 

van openbaar groen. Met andere woorden: een plek waar kunst, natuur, spel en educatie onder het motto 

“groeien in tijd en ruimte op Ravel” centraal staat. Met dit plan zal door bijzondere programmering van 

activiteiten, een levendige, gemoedelijke sfeer ontstaan die door zijn locatie op Zuidas ook van buiten dit 

gebied bezoekers zal trekken. Voorbeelden van elders in de stad waarbij kunstenaars actief betrokken 

waren bij het realiseren van bottom-up groen-initiatieven in de openbare ruimte, zijn te vinden op het 

Storkterrein in Oost, het huidige Programma Zone2Source in het Amstelpark, en het project “De Kok, De 

Kweker, Zijn Vrouw en Hun Buurman” in Oud West. De verwachting is dat leuke initiatieven ontstaan, 

waarvan de uitvoering vanaf 2015 kan plaatsvinden.  
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7: Realisatie sedumdak op gebouw van gemaal Fred Roeskestraat  

De Fred Roeskestraat ligt in de polder Begraafplaats, waar een pompgemaal staat om het waterpeil te 

beheersen. Het gemaal staat in een gebouwtje met een plat dak van ongeveer 15m2, dat zich uitstekend 

leent voor de aanleg van een sedumdak. Vanuit het gebouw van het Uitvaartcentrum Zuid en het nieuwe 

kantoor Handel Amsterdam is er zicht op het dak. In het kader van het zo veel mogelijk vergroenen van de 

daken in Zuidas biedt dit een goede kans om groen toe te voegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8: Aanpassing Beatrixpark in het kader van cocreatie 

De cocreatie Beatrixpark heeft naar tevredenheid van alle deelnemers en andere betrokkenen 

geresulteerd in een ontwerp voor het zuidelijk deel van het park. Het ontwerp kent een aantal specifieke 

kenmerken, zoals de  (fiets)routes door het park, de invulling van de wateropgave en de inbedding van 

kapel en convict. Met deze maatregelen krijgt het park een kwaliteitsimpuls door nieuw aan te planten 

bomen en onderbegroeiing. De cocreatie was onderdeel van de aanvraag Groeifonds Groen in 2013. 

Onderdeel van de cocreatie is tevens de aanleg van een voetgangersbrug. Voor deze brug geldt dat op 

13 maart 2013 een motie is aangenomen in de gemeenteraad dat hierover ook gefietst moet kunnen 

worden. In het Jaarplan Groeifonds Groen 2013 is reeds toegezegd dat de meerkosten voor verbreding 

van de brug worden gefinancierd uit het Groeifonds Groen.  
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9: Planten bomen op Europaplein 

In het ontwerp voor het Europaplein is ruimte ontstaan voor 2 extra bomen (iepen).  Deze extra bomen 

vormen een waardevolle toevoeging aan het plein. Voor betere kwaliteit en uitstraling zijn elders op het 

plein reeds dikkere bomen gepland dan standaard. De bomen hebben een stamdikte van 50-60 

centimeter. Mogelijk volgt in de loop van het jaar ook nog een aanvraag uit het Groeifonds Groen voor het 

planten van een aantal extra bomen op het Scheldeplein. 
 

 

 

 

 

10: Wandeltocht bewoners 

Op verzoek van de Green Business Club vindt de fietstocht plaats in het voorjaar van 2014. Voorgesteld 

wordt tevens om met nieuwe bewoners van Zuidas een bijeenkomst in de vorm van een wandeltocht te 

organiseren om ideeën op te halen hoe de omgeving voor deze nieuwe bewoners kan worden vergroend / 

aangepast.   


