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               Amsterdam, 15 april 2015. 

Betreft: ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok en Tracébesluit OTB/MER Zuidasdok 

Het bewonersplatform Zuidas heeft kennis genomen van het ontwerp bestemmingsplan Zuidasdok, 

evenals van het bijbehorende ontwerptracébesluit en de projectMER. Gekozen is voor een identieke 

zienswijze naar de Rijksoverheid en de Gemeenteraad van Amsterdam, omdat het Tracébesluit, de 

MER en het bestemminsplan sterk verweven zijn.  

 

1. REGIE PROJECT 

Wij hebben geconstateerd dat de plannen niet ver zijn uitgewerkt. Er wordt vanuit gegaan 

dat de aannemer het plan aan de hand van een programma van eisen slim zal uitwerken. Het 

komt ons voor dat door deze procedure erg veel van de verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering bij de aannemer komt te liggen. De overheid blijft natuurlijk eindverantwoordelijk, 

maar de ervaring met grote infrastructurele projecten stelt ons niet echt gerust over de 

uitvoering en de daarmee gepaard gaande kosten.  

Het verdient aanbeveling als de overheid meer regie over dit grote project gaat voeren.  

2. BRITTEN PASSAGE 

In de bouwregels staat niet opgenomen dat de nog aan te leggen Brittenpassage een 

openbaar toegankelijke passage dient te zijn. Dit is niet in overeenstemming met het beleid 

de barrières tussen Buitenveldert en Amsterdam Zuid te verminderen om “het stedelijk 

weefsel te helen”. Bovendien zijn winkels gesitueerd in deze passage; deze winkels dienen 

gewoon openbaar toegankelijk te zijn, dus zonder het gebruik van een OV-chipkaart. Wij 

verzoeken u dan ook de publieke toegankelijkheid van de Brittenpassage op te nemen in de 

bouwregels.  

3. GELUIDSSCHERMEN A10 

Centraal in de plannen staat de verbreding van de A10 Zuid tussen de knooppunten Amstel 

en Nieuwe Meer en tegelijkertijd het splitsen van de verkeersstromen in doorgaand en lokaal 

verkeer. Gezien de huidige verkeerssituatie is aanpassing van de A10 Zuid dringend 

noodzakelijk. Deze aanpassing betreft een weglengte van ongeveer 5 km. Tevens wordt 

ongeveer 1 km van de A10 ondergronds gebracht om uitbreiding van Station Zuid op relatief 

korte termijn mogelijk te maken, een terminal voor tram en bus te kunnen aanleggen en de 



geluidshinder in het centrum van Zuidas sterk te beperken. Het is duidelijk dat de 

vermindering van de geluidshinder het sterkste zal zijn aan weerszijden van de tunnel. Dat 

betekent echter wel dat de overige 4 km van de A10 Zuid extra maatregelen behoeven. Wij 

dringen er bij u op aan om langs het gehele tunnelvrije deel van de A10 uniforme 

geluidsschermen aan te brengen. De geluidsschermen dienen het niveau van de beoogde 

kwaliteit in Zuidas te hebben. Dat komt zowel de effecten van geluidshinder als de rustige 

visuele afwikkeling van het verkeer sterk ten goede.  

4. TUNNELS 

Gesteld wordt dat alleen op korte afstand van de tunnelmonden sprake is van een verhoogde 

concentratie van verontreinigende stoffen en fijn stof. De Oostelijke tunnelmond ligt dicht op 

het Beatrixpark. Wij verzoeken u bijzondere aandacht te besteden aan maatregelen om te 

voorkómen dat stof en schadelijke stoffen het Beatrixpark kunnen bereiken. 

5. OPENBAAR VERVOER 

OV van en naar Station Zuid 

Terecht wordt opgemerkt dat Station Zuid het snelst groeiende station van Nederland is. De 

bereikbaarheid per trein is goed geregeld, maar het aansluitende OV behoeft sterke 

verbetering. Aangegeven is dat ruimte wordt gevonden op het tunneldak van het zuidelijke 

deel van de A10 om trams te laten halteren. De bushaltes komen aan de noordzijde van de 

Brittenpassage. Wij pleiten voor een fijnmazig en frequent rijdend openbaar vervoer van en 

naar het Station. Een goed hulpmiddel daarbij zou zijn de NZ-lijn door te laten rijden tot het 

metrostation Amstelveenseweg. Dat geeft ruimte in Station Zuid, en verbetert de aansluiting 

naar het VUmc.  

Metro 

Tevens worden de metrohaltes naar het Westen verplaatst zodat er meer ruimte in het 

krappe station gecreëerd kan worden. Gepland is dat in 2017 de NZ-lijn gaat rijden, daarna 

de huidige lijn 51 vervangen wordt door een snelle tramverbinding naar Amstelveen. Het 

zeer krappe tijdschema voor deze ontwikkelingen, gelijktijdig aan de aanleg van het Dok, 

vergt een optimale coördinatie en een vlekkeloze uitvoering van de geplande 

werkzaamheden. Het zal duidelijk zijn dat deze afstemming hoge eisen stelt aan de 

betrokken instanties.  

Trein 

De treinperrons kunnen een paar meter verbreed worden. Dat is dringend noodzakelijk, om 

dat in de huidige situatie de perrons als zeer smal gekenschetst moeten worden. De 

mogelijkheid wordt opengelaten om later een 5e en 6e spoor aan te leggen. Wij verwachten 

dat de snelle ontwikkeling van Station Zuid deze aanleg zo spoedig mogelijk noodzakelijk zal 

maken. Wij verzoeken u dan ook deze in de middellange termijnplanning op te nemen.  

Langzaam verkeer 

De route van voetgangers vanuit het Station naar het Kenniskwartier passeert de 

Buitenveldertselaan. Deze drukke straat behoort tot het hoofdnet auto. Het zou beter zijn 

om ook een ingang voor het Station te maken aan de overkant van de Parnassusweg zodat 

de vele duizenden studenten, bezoekers en bewoners die naar Station Zuid lopen niet deze 

drukke straat hoeven over te steken. Een andere mogelijkheid is een voetgangers/ fietsbrug 

over deze straat aan te leggen. Ook het doortrekken van de huidige tram 16 of 24 naar 

Station Zuid zal bijdragen aan het goed afwikkelen van de voetgangersstromen.  



6. TIJDENS DE BOUW 

De aanleg van het DOK en de bijbehorende infrastructuur is een groot project dat lang zal 

duren. De beschikbare ruimte is krap en vergt dus veel van de inventiviteit van de bouwers. 

Er zal onvermijdelijk overlast optreden gedurende de bouwfase. Ook hiervoor geldt dat in de 

plannen aan de aannemer wordt opgedragen zo min mogelijk overlast en hinder te 

veroorzaken. Maar de indruk bestaat dat te veel wordt verwacht van de creativiteit van de 

aannemer; de overheid dient naar onze mening een duidelijke regie te voeren en erop toe te 

zien dat tijdens de bouw de overlast tot het minimum beperkt blijft. Ook tijdens de bouw 

dient de inrichting van de openbare ruimte en het openbaar vervoer gegarandeerd te zijn.  
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