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1. Inleiding
Algemeen

‘De Zuidas ontwikkelt zich tot internationale 
toplocatie voor wonen en werken in Amsterdam. 
De uitstekende bereikbaarheid, de kwalitatief 
hoogwaardige omgeving en de economische 
aantrekkingskracht van Amsterdam vormen de 
grondslagen voor een succesvolle ontwikkeling. 
Een ontwikkeling waarmee Amsterdam en 
Nederland de internationale concurrentie 
aankunnen.’(Visie Zuidas 2009)
Sinds de vaststelling van het Masterplan Zuidas 
door de gemeenteraad van Amsterdam in 1998 
wordt de ontwikkelingsstrategie voor de Zuidas 
uitgewerkt in verschillende deelprojecten. Een van 
deze deelprojecten is het project Kenniskwartier.
In dit Uitvoeringsbesluit wordt beschreven welk 
programma in het plangebied Kenniskwartier zal 
komen. Er wordt een stedenbouwkundig ontwerp 
voor het plangebied gepresenteerd. Daarnaast 
worden er aandachtspunten en randvoorwaarden 
voor verdere uitwerking gegeven. 
Gezien de bijzondere ligging tussen kerngebied 
Zuidas en als onderdeel van de Sportas zijn 
er goede  mogelijkheden voor uitwerking van 
de samenwerking op het gebied van leren, 
gezondheid en sport  waarmee ook een bijdrage 
kan worden geleverd aan de olympische ambitie.  
Het Uitvoeringsbesluit geeft de ambities weer 
voor de ontwikkeling van het Kenniskwartier en 
vormt de basis voor de sturing en toetsing bij 
de uitvoering van de bouwplannen en het plan 
Openbare Ruimte Kenniskwartier.

Voorgeschiedenis

Uitgangspunt voor dit Uitvoeringsbesluit is de 
Visie Zuidas 2009, het projectbesluit de De 
Boelaan en het Startbesluit Kenniskwartier. 
De Visie Zuidas 2009 is op 1 juli 2009 door de 
gemeenteraad van Amsterdam vastgesteld.
Het Startbesluit is 26 mei 2009 door de 
stadsdeelraad van stadsdeel ZuiderAmstel 
vastgesteld. In dit Uitvoeringsbesluit zijn de 
reacties op het Startbesluit verwerkt.
De volgende stap in de planvorming voor het 
Kenniskwartier betreft de vaststelling van het 
Uitvoeringsbesluit, de daaraan gekoppelde 
grondexploitatie en het uitvoeringskrediet. 
Tevens worden bestemmingsplannen in procedure 
gebracht.

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven 
van het plankader voor dit Uitvoeringsbesluit. In 
hoofdstuk 3 worden de opgave en doelstellingen 
voor de ontwikkeling van het plangebied 
verwoord. In hoofdstuk 4 wordt beschreven welk 
programma in het Kenniskwartier wordt voorzien. 
Daarbij wordt een onderverdeling aangehouden 
tussen ontwikkeling op gemeentegrond 
(grondexploitatie), ontwikkeling van de VU en 
ontwikkeling van de VUmc.
In hoofdstuk 5 wordt het stedenbouwkundig 
raamwerk geschetst. In hoofdstukken 6, 7, 8 en 
9 wordt ingegaan op specifi eke onderwerpen als 

verkeer, ondergrond, duurzaamheid en water. 
Hoofdstuk 10 gaat in op diverse milieuthema’s. De 
grondproductie en –exploitatie worden behandeld 
in hoofdstuk 11. 
De laatste twee hoofdstukken 12 en 13 betreffen 
de planning, communicatie en inspraak.
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Zuidas in de Structuurvisie 2010

Visiekaart zuid� ank Amsterdam 2040
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2. Plankader

Stadsplattegrond Zuidas

2.1. Structuurvisie Amsterdam en    
Visie Zuidas 2009 

Ontwerpen aan het Kenniskwartier is onderdeel van 
het ontwikkelen van de Zuidas. Om het Kenniskwar-
tier als deel van de Zuidas in de stad te verankeren, 
zijn de Structuurvisie en de Visie Zuidas belangrijke 
uitgangspunten voor de Uitvoeringsbesluit Ken-
niskwartier. De Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 
benoemt het Zuidas gebied als een belangrijke bij-
drage voor de metropool ontwikkeling. Als opgaven 
worden benoemd: 

• verdere ontwikkeling van Zuidas als inter-   
 nationale toplocatie van Nederland
• Zuidas als belangrijke bijdrage in de wo-   
 ningbouw opgave voor de stad 
• Zuidas draagt bij aan kennis en innovatie
• doortrekken lijn 4 en/of 16/24 naar het   
 kerngebied van Zuidas
• doortrekken van de lijn 5 naar het Gelder-   
 landplein en het Amsterdamse Bos
• organisatie van de Olympische spelen mo-  
 gelijk aan de Sportas (Olympisch Stadion-   
 Amsterdamse bos) en in de Zuidas

Stedelijke verankering noord-zuid

Het ontwikkelen van de Zuidas dient ondermeer 
om de barrière te slechten tussen de oude stad en 
de naoorlogse uitbreiding Buitenveldert. Voor het 
Kenniskwartier zijn de Amstelveenseweg en de Bui-
tenveldertselaan de verbindende stadsstraten. De 
ontwikkelingen aan de Amstelveenseweg zijn ver-
bonden met de ontwikkeling van de “Sportas”: een 

reeks sportvoorzieningen, die loopt vanaf het oude 
Olympisch stadion in de stad tot aan het hockeysta-
dion in het Amsterdamse bos. De Buitenveldertsel-
aan is de belangrijkste verbinding met Amstelveen.

Verbinding met groene scheggen oost- west

Een ander hoofdpunt in de Structuurvisie is het “me-
tropolitane landschap”: de groene regio waar Am-
sterdam als stad deel vanuit maakt. Voor de Zuidas 
betekent dit extra aandacht voor de koppen van de 
groene scheggen aan weerskanten (Amsterdamse 
Bos, Amstelpark) met een aantrekkelijke verbinding 
daartussen. Fietsverbindingen lopen in oost- west-
richting langs de Strawinskylaan en De Boelelaan. De 
geplande ontwikkelingen rond het Nieuwe Meer en 
de Olympische ambities versterken de oriëntatie van 
de Zuidas naar het westen en op het Amsterdamse 
Bos. In het Kenniskwartier vertaalt dat zich en aan-
dacht voor goede � ets-  en voetgangersverbindingen 
langs De Boelelaan en de G. Mahlerlaan, inclusief 
goede oversteken over de Amstelveenseweg.
De Visie Zuidas 2009 behandelt de ruimtelijke, so-
ciale en economische ambities en uitgangspunten 
van de totale Zuidasontwikkeling. De ambitie voor 

de Zuidas is ‘een duurzaam en succesvol stedelijk 
topmilieu, van internationale allure, met Amster-
damse kwaliteiten’. De Visie deelt de Zuidas op in 
drie deelgebieden: Zuidas West, Centrum en Oost. 
Het Kenniskwartier valt binnen Zuidas West.

Zuidas West is een gebied met bijzondere functies 
zoals de universiteit, het ziekenhuis en de Sportclub 
Buitenveldert (SCB). Ook de ligging tussen het cen-
trumgebied van de Zuidas met station aan de ene 
kant en de groene/blauwe scheg met de Nieuwe 
Meer en het Amsterdamse bos aan de andere kant 
maakt dit tot een uniek gebied. Binnen het concept 
van een compacte stad in hoge dichtheid is er ruim-
te voor een programmamix die aantrekkelijk is voor 
een breed scala aan publiek en bewoners. Excelle-
ren in duurzame ontwikkeling maakt een belangrijk 
onderdeel van de ambities van de Zuidas . 
De in de visie opgenomen stadsplattegrond Zuidas 
met vastgelegde pro� elen van de stadsstraten is af-
gestemd op het Referentiemodel Verkeer en Vervoer 
Zuidas. De stadsstraten zijn cruciaal voor de stede-
lijke kwaliteit en de aansluiting op de omringende 
stad.
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2.2. Besluiten Kenniskwartier

Uitgangspunt voor dit Uitvoeringsbesluit is het 
Startbesluit Kenniskwartier. De belangrijkste punten 
uit het Startbesluit zijn:

• De ontwikkeling van 879.000 m² gemengd  
 programma, waarvan 223.000 m² wonen,  
 223.000 m² kantoren en 433.000 m² voor-  
 zieningen;
• De ambitie om te komen tot een integratie  
 van de universiteit in de Zuidas;
• Een open bebouwingswijze als uitgangs-   
 punt voor de stedenbouwkundige opzet;
• Het realiseren van 30% woningen in het   
 goedkope segment en 300 woningen in het  
 middensegment;
• Het realiseren van een multifunctioneel   
 sportcomplex met vier velden ten behoeve  
 van Sportclub Buitenveldert

De stadsdeelraad ZuiderAmstel heeft op 26 mei 
2009 ingestemd met het Startbesluit met daarbij 
onder andere de volgende opmerkingen:

• aan de zuidzijde van het gebeid wordt een  
 goede, open verbinding naar de woonwijk  
 gerealiseerd;
• een goede (ongelijkvloerse) oversteek voor  
 langzaam verkeer van de De Boelelaan is   
 van belang;
• optimalisering van de verkeersstructuur,   
 met extra aandacht voor het langzaam   
 verkeer en voetgangersstromen van   
 de OV knooppunten; 
• de bezoekersfunctie van de Hortus moet   
 blijven.

Op 16 december 2009 heeft de gemeenteraad inge-
stemd met de samenwerkingsovereenkomst tussen 
de gemeente en de VU. Daarmee wordt gefaseerde 
ontwikkeling mogelijk van de huidige schooltuinen-
locatie voor nieuwbouw van onder andere Wis en 
Natuurkunde, vervolgens sloop van de Huidige Wis 
en Natuurkunde locatie ten behoeve van nieuwbouw 
van een multifunctioneel sportpark Buitenveldert 
met vier velden en als laatste oplevering van het 
huidige complex van Buitenveldert ten behoeve van 
woningbouw, stedelijke voorzieningen en uitbrei-
ding van de VU.

2.3 Aanscherping Uitgangspunten 
en randvoorwaarden 

In het Startbesluit Kenniskwartier zijn de randvoor-
waarden en uitgangspunten voor de ontwikkeling 
van Kenniskwartier vastgelegd. Aan het beoogde 
programma en stedenbouwkundige uitgangspun-
ten zijn in dit Uitvoeringsbesluit enkele wijzigingen 
doorgevoerd:

• De uitbreiding van het VU- MC is nu 
 toegevoegd (circa 140.000 m2 bvo welke   
  wordt gerealiseerd ten zuiden van de 
 De Boelaan) waardoor een totale afweging  
 kan worden gemaakt uitgaande van het   
 eindbeeld (meer in 4. Programma). 
 De uitbreiding van de VU- MC is vastgelegd 
 in het Masterplan VU- MC (zie samenvatting 
 in bijlage). 
• In 2009 zijn nadere afspraken gemaakt   
 met de VU in een samenwerkings -   
 overeenkomst. Deze afspraken leiden tot   
 een vermindering in het 

 onderwijsprogramma ter plaatse van de 
 huidige  SCB ten opzichte van het 
 programma in het Startbesluit (21.000 m2 
 bvo minder onderwijs voorzieningen   
 waarvoor in de plaats woningen en   
 kantoren).
• De visie van de VU is afgestemd op dit ste 
 denbouwkundig plan. Meer over de recent 
 opgestelde Campusvisie en kader,   
 VU- kwartier 2010- 2020 is opgenomen
 in de bijlage.
• Het aandeel wonen neemt in het Uitvoe-   
 ringsbesluit toe in vergelijking met   
 het Startbesluit (van 25% naar 30%)   
 conform amendement op deVisie 2007. 
• Het aantal vierkante meters overige ( plint)  
 voorzieningen dat is opgenomen in het   
 Startbesluit (16.000 m2 bvo) wordt   
 in het Uitvoeringsbesluit uitgebreid tot  
 30.000 m2 om voldoende levendigheid   
 te realiseren
• Het totale beoogde nieuwbouwprogramma  
 komt hiermee uit op 1.034.000 m2 bvo   
 bruto. Met sloop van ca 250.000 m2 van   
 de huidige universiteitsgebouwen komt 
 het netto programma op 784.000m2.
• Afwikkeling van de stromen langzaam ver  
 keer loopt hoofdzakelijk via bestaande 
 straten (noord-  zuid en  oost- west) in 
 plaats van via een nieuwe diagonale 
 langzaam verkeer route richting het 
 station Zuid zoals in het Startbesluit  
 gesuggereerd . 
• Aanpassing van de waterstructuur: de   
 gracht in de Boelelaan wordt vervangen   
 door een waterstructuur langs het   
 oosten en zuiden van het Kenniskwartier. 
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VUmc, VU en sportclub Buitenveldert

2.4 Huidige situatie en plangrenzen

Huidige situatie

Op dit moment bevinden zich de volgende functies in het plangebied:

• De VU, incl. EC
• De VUmc (met de Hortus van de VU op eigen terrein)
• Sportclub Buitenveldert
• De schoolwerktuinen (een nieuwe locatie aan de Kalfjeslaan is in  
 voorbereiding)
• Voorheen Tennispark Popeye Goldstar
• Keerlus tramlijn 16- 24
• Stadsdeel werf
• BP- tankstation
• Voorheen Scoutinggebouw
• Bestaande woningen en het Ronald Mc Donald huis
• Openbare ruimte, waterlopen en infrastructuur
• Parkeerterreinen

De Universiteit en het Ziekenhuis blijven in het plangebied en breiden uit 
evenals Sportclub Buitenveldert. Met BP worden gesprekken over beëindi-
ging van de huidige locatie of mogelijkheden voor een alternatieve locatie 
gevoerd. VU hoofdgebouw is een orde 1 pand.

Plangebied

Zowel de VU, de VU- MC, de woningen, de ontwikkelgebieden tussen de A10 en 
de De Boelelaan en gedeeltelijk de infrastructuur van tramlijn 16/24, de Gustav 
Mahlerlaan, De Boelelaan, Buitenveldertselaan en de Amstelveenseweg behoren 
tot het plangebied. Hierdoor wordt het mogelijk de ontwikkelingen in voldoende 
samenhang te zien.  Daarom wordt nu ook het concept Masterplan VU- MC meege-
nomen in dit Uitvoeringsbesluit.

Exploitatiegebied

Met de vaststelling van dit Uitvoeringsbesluit wordt ook de bijbehorende grondex-
ploitatie vastgesteld. Het investeringsbesluit bevat alle investeringen binnen het ex-
ploitatiegebied, en investeringen ten behoeve van het functie vrij maken van kavels 
welke ook buiten het gebied worden gedaan. Naast de gemeentelijke kavels tussen 
de A10 en de De Boelelaan betreft het de nieuwe locatie van SCB en de infrastruc-
tuur die wordt aangepast om de ontwikkelingen mogelijk te maken.
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3. Opgave

Opgave Kenniskwartier: 
De Boelelaan en Universiteit

Universiteit: van centraal naar netwerk

Boelelaan van scheiding naar ruggengraat

3.1 Inleiding

Naast de opgave zoals geformuleerd in het Start-
besluit wordt ook de toekomstige ontwikkeling van 
het VUmc meegenomen in het uitvoeringsbesluit. 
Daarmee is het mogelijk een integrale afweging te 
maken tussen de verschillende opgaven in het ge-
bied in programmatisch en ruimtelijk opzicht. Ook 
voor de integrale opgave van de water-  en verkeers-
opgave is dit noodzakelijk. 
Inmiddels heeft het VUmc een Masterplan gereed 
dat vorm geeft aan de noodzaak van een soepel 
draaiende logistiek van het ziekenhuis met moge-
lijkheden voor groei en verandering enerzijds en 
een goede verblijfskwaliteit van de openbare ruimte 
anderzijds. 
Gezien de lange doorlooptijd van de ontwikkelingen 
van enerzijds de Universiteit en het Ziekenhuis en 
anderzijds woningen en kantoren, tot ca 2025/30 

wordt een lange termijn visie voor het gebied Ken-
niskwartier uitgewerkt. 
De uitgangspunten van deze visie worden in een 
ruimtelijk raamwerk als onderlegger van deze visie 
vastgesteld middels dit Uitvoeringsbesluit.

De volgende doelstellingen zijn onderdeel van de 
gebiedsvisie Kenniskwartier: 
• Mix aan functies door het gebied t.b.v.   
 grote levendigheid
• Rangorde in openbare ruimten
• Actieve plint / straatwanden
• Flexibiliteit in gebouw en typologie
• Omgevingskwaliteit
• Duurzaamheid
• Fasering, functionaliteit en leefbaarheid ge-  
 durende de ontwikkelingsfases
• Sociale en culturele bijdrage en identiteiten
• Langzaam verkeersroutes passend bij func-  
 ties en de routing van de gebruikers

Plan (raamwerk) en visie

Doel van dit Uitvoeringsbesluit is het formuleren 
van een integraal stedenbouwkundig raamwerk en 
� exibel ontwerp voor het gehele plangebied Ken-
niskwartier. Dit besluit vormt de basis voor de uit-
voering van concrete bouwprojecten en daagt uit 
tot een duurzame en architectonische invulling van 
hoge kwaliteit. Van belang is dat een helder inzicht 
wordt gegeven in het stedenbouwkundig raamwerk 
van het gebied Kenniskwartier en de functionele in-
vulling van het programma in bouwvolumes. 
Daarmee wordt namelijk de basis gelegd voor de 
toekomstige ontwikkelingen van dit gebied.

Opgave Kenniskwartier
Functies in in de bredere 
omgeving
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Indicatieve verdeling programma Kenniskwartier 
m2 bvo

K: kantoren
W: wonen
Vz: voorzieningen
VzVU:  VU
VzVUmc: VUmc
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4. Programma
4.1. Inleiding

Het programma van het plangebied Kenniskwartier 
is een belangrijke drager voor de ontwikkeling van 
het Zuidas gebied. Het gebied heeft de potentie om 
uit te groeien tot een hoogwaardig stedelijk milieu 
met een rijk en gemengd programma. De grote ver-
scheidenheid aan gebruikers biedt bovengemiddel-
de kansen voor commerciële en niet- commerciële 
voorzieningen die op hun beurt bijdragen aan een 
stedelijke ambiance die het ook als centrum-  stede-
lijk woongebied aantrekkelijk maakt. 
De functiemix draagt daarom in hoge mate bij aan 
de levendigheid van de Zuidas en dit gebied in het 
bijzonder. In onderstaande tekst wordt het totale 
programma binnen het plangebied en de plankaart 
benoemd vanwege de stedenbouwkundige samen-
hang. In de programmatabel wordt wel een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen de VUmc, de huidige 
VU- grond en het gemeentelijke exploitatiegebied. 

Programma

In het Kenniskwartier wordt een gemengd hoogwaar-
dig programma gerealiseerd van in totaal ongeveer 
1.034.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) bruto.
Dit programma bestaat o.a. uit woningen, kantoren, 
onderwijs, ziekenhuis en andere voorzieningen. De 
omvang, verdeling en situering van het programma 
is indicatief aangegeven. 
In het exploitatiegebied ten noorden van de Boelel-
aan wordt 510.000m2 gerealiseerd. De netto FSI’s 
die daarmee worden bereikt zijn vergelijkbaar met 
de bebouwingsdichtheid van het centrale deel van 
de Zuidas (5 – 7) . Het programma is verhoogd ten 

opzichte van het Startbesluit met 14.000m voorzie-
ningen in de plinten van de stadsstraten. De rand-
voorwaarde voor deze uitbreiding van het program-
ma is echter dat de kwaliteit van het te realiseren 
woonprogramma hiermee niet verminderd wordt.

De beoogde uitbreiding van VUmc, welke momen-
teel in de bouw-  en uitvoeringsfase verkeert (o.a. 
ACTA, O&D, West� ank, diverse dakopbouwen) is 
niet opgenomen in dit Uitvoeringsbesluit, omdat 
deze gebouwen al in aanbouw zijn, danwel ver-
gunningaanvragen in procedure zijn gebracht. Het 
nieuwbouw programma VUmc op het zuidelijke ter-
rein bedraagt circa 140.000 m2 bvo in het gedeelte 
ten zuiden van De Boelelaan (Masterplan VUmc). Dit 
betreft een ontwikkeling op eigen grond van VUmc 
en valt daarom buiten het exploitatiegebied van de 
gemeente. Zodra deze gebouwen concreter zijn 
uitgewerkt zal VUmc de ruimtelijke onderbouwing 
laten uitwerken ten behoeve van een nieuw be-
stemmingsplan. Het programma uit het Masterplan 
VUmc wordt (naast het nieuwbouwprogramma VU) 
meegenomen in dit Uitvoeringsbesluit omdat de im-
pact ervan op bijvoorbeeld wegen en waterstructuur 
in kaart gebracht moeten zijn en passend gemaakt. 
Ten tijde van het opstellen van het Startbesluit was 
het Masterplan VUmc nog onvoldoende uitgewerkt 
om het mee te nemen. Voor de maatschappelijke 
functie van de Hortus wordt een nieuwe locatie 
voorzien in de nieuw vorm te geven zorgtuin. De 
collectie en wetenschappelijke functies worden el-
ders ondergebracht. 
Het totale, indicatieve nieuwbouw programma kan 
worden verdeeld over de verschillende partijen zo-
als in schema op p. 16 en in tabel op p. 18.

4.2. Wonen

In het Kenniskwartier komt ongeveer 294.000 m² 
bvo wonen waarvan 95.000 m2 bvo op terrein van 
de VU. Er is voor gekozen om een maximaal aantal 
m2 woningbouw te realiseren, rekening houdend 
met de belemmeringen van het geluid van de A- 10 
en het hoofdwegennet van de De Boelelaan en Bui-
tenveldertselaan. Bij een gemiddelde woninggrootte 
van 124 m² bvo zijn dit 2.371 woningen, waarvan 
circa 1.610 woningen in het exploitatiegebied. 

Referenties wonen
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huidige VU grond VU-MC Zuidas exploitatie gebied totaal %
wonen 95.000 0 128.000 - 199.000 294.000 28%
vz 277.000 - 289.000 140.000 107.000 536.000 52%
kantoren

bruto

sloop VU-gebouwen

netto

0 0 174.000 - 223.000 174.000 17%
overige vz 0 0 20.000 - 40.000 30.000 3%
totaal 384.000 140.000 510.000 1.034.000 100%

1.034.000

250.000circa

circa 784.000

Programma Uitvoeringsbesluit 

Tabel Programma 

* het programma kantoren kan verminderd worden en het programma wonen kan nog worden uitgebreid. 
* Alle oppervlaktes in m2 bvo en conform bovenstaande bandbreedtes. Voor het exploitatiegebied wordt momenteel uitgegaan 
van de vet weergegeven oppervlaktes indien een bandbreedte is aangehouden. Conform de samenwerkingsovereenkomst met 
de VU kan de verhouding tussen woningbouw en voorzieningen nog veranderen.
* Onder overige voorzieningen wordt een veelheid aan functies voorzien, zoals commerciële en maatschappelijke plintvoorzie-
ningen en een basisschool. Hierin is nog niet meegeteld de nieuwe SCB met vier velden en clubhuis (circa 3,6 ha).

Tot 2020 wordt naar verwachting in het exploitatiegebied gerealiseerd:
Wonen:   5.000 m2 bvo
VU- programma:  89.000 m2 bvo
Kantoren:   103.000 m2 bvo
Totaal:    197.000 m2 bvo
In de verdere planuitwerking en afhankelijk van de tijd en van de toekomstige gebruikers, wordt het programma nader inge-
vuld.

Programma Startbesluit en Uitvoeringsbesluit (excl. parkeren)
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In het exploitatiegebied wordt 30% van de woningen 
in het goedkope segment gerealiseerd (490 wonin-
gen) en 70% in het marktsegment waarvan ongeveer 
300 woningen in het middensegment. De 490 wo-
ningen in het goedkope segment betre� en huur-
woningen met een oppervlakte van minimaal 65 m² 
bvo. De huurprijs van deze woningen is gebonden 
aan een jaarlijks vast te stellen redelijke huur (maxi-
male huur € 631,-  per maand, prijspeil 1 juli 2008). 
Het gebied leent zich bij uitstek voor invulling met 
studentenwoningen. Vooralsnog wordt aangehou-
den dat ca 1/3 van de goedkope woningen (163) 
zich in deze categorie bevindt. 
Alle woningen in het door de gemeente te ontwikke-
len gebied, met uitzondering van de studentenwo-
ningen,  hebben een bruto verdiepingshoogte van 
minimaal 3.30 meter. 
Van de woningbouw op VU- grond worden 228 wo-
ningen in het goedkope segment gerealiseerd.
In het Kenniskwartier worden, naast het gebied Ra-
vel, de meeste woningen van de Zuidas gepland. De 
ambitie is om een breed scala van doelgroepen aan 
te trekken. Dat betekent dat het gebied ook ruimte 
moet bieden voor gezinnen, starters, senioren en 
andere stedelijke doelgroepen. Daarnaast kan in het 
woonprogramma aansluiting gezocht worden met 
de nabijheid van de Universiteit – studentenwonin-
gen, lange termijn verhuur voor onderzoekers en 
gastdocenten enz. 
Ruimtelijke opgave is om in hoge dichtheden vol-
doende woonkwaliteit te realiseren. Een andere 
belangrijke opgave is om mogelijkheden te bieden 
voor een gevarieerde ontwikkeling – in zo wel gro-
tere, als kleinere, fl exibele eenheden. Hiermee kan 

makkelijker ingespeeld worden op de veranderin-
gen in de woonbehoeftes en de woningmarkt.

De nadere invulling van het woningbouw programma 
en de bijbehorende ontwikkelingsstrategie wordt in 
een visie op het wonen in de tijd verder uitgewerkt 
en geactualiseerd.
 
4.3. Kantoren

In Kenniskwartier wordt ongeveer 174.000 m² bvo 
aan kantoren gerealiseerd, verdeeld over verschil-
lende kavels. De kantoren worden vooral langs de 
A- 10 gerealiseerd, mede om als noodzakelijke ge-
luidsbu� er te fungeren voor de woningbouw. De 
ambities in de ontwikkeling van het kantorenpro-
gramma sluiten aan bij de ambitie van de Zuidas – 
een topmilieu van internationale allure. De Kantoren 
volumes zijn zo opgedeeld dat zowel kleinere een-
heden van 5.000 tot 10.000 m2 kunnen worden be-
diend als grotere volumes tot bijvoorbeeld 30.000 
tot 40.000 m2 bvo. 

De unieke ligging van de kantoren aan de A10 be-
staat uit het feit dat de ontwikkeling zich gelijktijdig 
presenteert aan de A10 en aan de G. Mahlerlaan. Dit 
betekent dat de gebouwen met de entree gepositio-
neerd zijn aan de statige en stedelijke G. Mahlerlaan 
terwijl ook vanaf de A10 de gebouwen zichtbaar en 
aanwijsbaar zijn.
De combinatie van beiden maakt een onderschei-
dende kwaliteit mogelijk die elders op de Zuidas en 
inde Amsterdamse regio niet gevonden wordt. De 
kantorenstrook is in het stedelijk netwerk van Zui-

das gepositioneerd tussen enerzijds het hart van de 
Zuidas rondom Symphony, Mahler 4 en anderzijds 
de campus van VU en gebouwen van VUmc. De kan-
toren op het voormalige Goldstar terrein zijn opge-
zet rondom een tweetal stedelijke openbare ruimten 
(entreepleinen) met elk een speci� ek karakter met 
high- end kantoren en bijpassende voorzieningen 
in de plint en een statige invulling met onderschei-
dende gebouwentrees. De onderscheidende kwali-
teit van deze kantoren is naast de hoge mate van 
representativiteit ook de levendigheid en het niveau 
van stedelijke voorzieningen in de plint van de ge-
bouwen en op en rond de pleinen.
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Voorbeeld van een opgetild voetbalveld

4.4. Programma VU, VUmc en 
 voorzieningen

In totaal wordt ongeveer 536.000 m2 bvo aan hoger 
onderwijs en ziekenhuis voorzieningen gerealiseerd 
waarvan circa 140.000 nieuwbouw VUmc en circa 
396.000 nieuwbouw VU. Van deze voorzieningen 
wordt 107.000 m2 bvo VU- programma gerealiseerd 
in het exploitatiegebied, ten noorden van de De 
Boelelaan. Het overige programma wordt ontwik-
keld op eigen grond VU en VUmc. In het totale VU-
programma vallen ook onderwijsgerelateerde voor-
zieningen conform de samenwerkingsovereenkomst 
welke zich richten op medewerkers en studenten 
van de VU, zoals bijvoorbeeld een wetenschap-
pelijke boekhandel, horeca, uitzendbureau etc. Dit 
programma betreft een gemengde bestemming met 
onderwijs, onderzoek en voorzieningen, alsmede 
aan die bestemming gerelateerde kantoren. In ver-
band met krimp en groei van haar activiteiten, dan 
wel activiteiten van gelieerde instellingen, kunnen 
de grond en/of gebouwen ook ten behoeve van ge-
bruik voor andere bestemmingen door de VU wor-
den verhuurd. Het VU programma betreft voor een 
groot deel het vervangen van bestaande gebouwen, 
en daarnaast  de nieuwbouw en ruimte voor een 
nieuwe vestiging van de Hogeschool InHolland. 

Tevens worden circa 30.000 m2 bvo overige com-
merciële en maatschappelijke voorzieningen ge-
bouwd in het exploitatiegebied. Hiervan is 15.000m2 
gepland ten noorden van de G. Mahlerlaan, moge-
lijk als een hotel met bijbehorende voorzieningen. 
Ten zuiden van de G. Mahlerlaan is nog 15.000m2 

commerciële en niet- commerciële functies voor-
zien zoals bijvoorbeeld een boutique, een luxe 
kantoorboekhandel, kinderdagverblijf, naschoolse 
opvang, banketbakker, kiosk, delicatessenwinkel, 
bloemenwinkel, supermarkt, basisschool en horeca. 
Deze overige voorzieningen worden met name in 
de plinten aan de stadsstraten gerealiseerd in het 
exploitatiegebied. Recent is Amsterdam Bright City 
(ABC) gevestigd in de Zuidas, welke als voorbeeld 
kan dienen voor ontwikkelingen van voorzieningen 
waarin kennisontwikkeling, wetenschap en bedrijfs-
leven worden gecombineerd.

Aan de zuidzijde van de huidige VU- campus (huidige 
VU- grond) wordt een multifunctioneel sportcomplex 
gerealiseerd. Ook Sportclub Buitenveldert (SCB) 
zal aan de zuidzijde haar nieuwe plek krijgen met 
vier (kunstgras)velden en een clubhuis (2.000m2). 
De organisatie van het Centrum voor Topsport en 
Onderwijs Amsterdam (CTO Amsterdam) is van plan 
zich op termijn in dit gebied te vestigen en aan te 
sluiten bij de wetenschappelijke ambities van de 
VU. De VU wil haar ambities op het gebied van sport 
middels gebouwde sportvoorzieningen, onderzoek 
en kennistransfer realiseren. Het onderzoek en de 
kennistransfer worden behartigd door de Faculteit 
bewegingswetenschappen van de VU en het EMGO+  
instituut van de VUmc. Het streven van VU en VUmc 
is om op termijn een sportwetenschappelijk insti-
tuut van internationale allure te vestigen binnen het 
gebied.

De velden van de voetbalclub worden gerealiseerd 
door de gemeente. Eventuele andere (studenten)

sportvoorzieningen worden door de VU gerealiseerd. 
Er wordt gestreefd naar synergie tussen het CTO 
Amsterdam, de faculteit bewegingswetenschappen, 
SCB en diverse studentensporten. De exacte ruimte-
lijke vertaling daarvan is nog onderwerp van nadere 
studie door de betrokken partijen.

De grote maatschappelijke betekenis van SCB voor 
het gebied blijkt onder meer uit de groei van het 
aantal leden, de naschoolse opvang en in de toe-
komst mogelijk ook door samenwerking met de stu-
dentensport voorzieningen. In een latere fase kan 
het interessant zijn de mogelijkheden te onderzoe-
ken van dubbelgebruik van de grond door middel 
van een opgetild voetbalveld.  
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5. Stedenbouwkundig ontwerp
5.1 Stedenbouwkundig concept

Identiteit Kenniskwartier binnen de Zuidas

Identiteit van het Kenniskwartier wordt gezocht aan 
de ene kant in de aansluiting aan de internationale 
allure van de Zuidas en aan de andere kant in het 
ontwikkelen van een speci� eke programmamix en 
daarbij passende openbare ruimte en bebouwings-
structuur. 

Mix aan functies

De ontwikkeling van het Kenniskwartier is een be-
langrijke impuls voor de Zuidas. Het gaat om een 
zeer levendig gebied met een breed scala aan func-
ties. De Universiteit (VU) en het Universitair medisch 
centrum (VUmc) hebben een regionale functie. De 
ontwikkeling van het Kenniskwartier betekent in-
tensivering van de bestaande functies en toevoegen 
van nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen. 
Ambitie van de Zuidas om uit te groeien tot een 
multifunctioneel stedelijk milieu kan in het Kennis-
kwartier vorm krijgen door een bijzondere combi-
natie van verschillende functies en gebruikers – stu-
denten, bezoekers, werknemers, sporters, onder-
zoekers. Deze mix heeft als gevolg een potentieel 
levendige, in alle tijden van de dag en de week goed 
gebruikte openbare ruimte. 

Rangorde in openbare ruimte

Het Kenniskwartier is een schakel tussen de kanto-
ren uit het kerngebied van Zuidas, de recreatie in 
het Amsterdamse Bos en het rustig wonen in Buiten-
veldert. Het versterken van de verbindingen met de 
omgeving draagt bij aan de rol van het Kenniskwar-

tier als schakel binnen de Zuidas. Niet alleen in het 
eindbeeld, maar ook tijdens de langdurige trans-
formatie moet het gebied als geheel blijven functi-
oneren. Daarom gaat het stedenbouwkundig plan 
uit van bestaande functies en routes in het gebied. 
Met name de OV- haltes zijn vaste aanknopingspun-
ten met de omgeving, namelijk: station Amsterdam 
Zuid, metrostation Amstelveense weg en de metro-  
en tramhalte op de Buitenveldertselaan.
Door het plangebied Kenniskwartier lopen belang-
rijke stadsverbindingen – De Boelelaan en Buitenvel-
dertse laan waar continuïteit en afwikkeling van het 
doorgaande verkeer zeer belangrijk is. Snelle routes 
voor � etsers en voetgangers volgen deze hoofd-
straten. Voor de routing en verblijfskwaliteit in het 
gebied is ook het secundaire netwerk van straten en 
pleinen van groot belang. Dit netwerk groeit door 
verschillende ontwikkelingsfasen en kent een vari-
atie in grootte en sferen, Een nieuwe oversteek over 
de Boelelaan verbindt het VU plein met het nieuwe 
plein en nieuwe gebouwen van de VU ten noorden 
van de Boelelaan, 

Actieve plint

Zowel aan de hoofdstraten, de secundaire straten en 
het campusplein is een actieve plint een randvoor-
waarde voor een goede, veilige en levendige sfeer. 
De plint wordt deels ingevuld door voorzieningen 
(winkels, horeca, buurtfuncties) en deels door het 
plaatsen van de meest actieve onderdelen van het 
programma (bibliotheek, kantine, lobby) aansluitend 
op de openbare ruimte. Door een keuze voor gro-
tere schaal van blokken dan in het centrale deel van 
de Zuidas (Mahler, Gershwin) wordt ook gekozen 

voor minder openbare ruimte en hogere dichtheid 
van gebruikers in de openbare ruimte. Invulling van 
plinten wordt hiermee ook intensiever. 

Flexibiliteit van bebouwing 

Het programma van het gebied bestaat uit functies 
met verschillende bebouwingstypologieën – van 
een universiteitsgebouw met onderwijs, kantoor 
en laboratoriavoorzieningen tot een woongebouw. 
Daarnaast wordt het gebied in een langere peri-
ode ontwikkeld, door verschillende partijen en in 
verschillende korrelgroottes. Grote bouwblokken, 
bestaand uit verschillende gebouwen die gefaseerd 
ontwikkeld kunnen worden, zijn � exibel in fasering 
en invulling. 

Omgevingskwaliteit

Zowel voor de openbare ruimte, als voor de woon-  
en onderwijsfuncties is de omgevingskwaliteit – vol-
doende zon en groen, bescherming van lawaai en 
wind – een doorslaggevende succesfactor. Beperking 
van de bouwhoogte in het gebied zorgt voor goede 
bezonning. Dit is vooral van belang bij de pleinen 
en speci� eke openbare ruimten. In de openbare 
ruimte worden bomenrijen gebruikt als element van 
continuïteit én als omgevingskwaliteit. Binnen de 
blokken wordt collectieve ruimte met een prettig 
woonklimaat gepland. Hogere bebouwing langs de 
snelweg beschermt het achterliggend woongebied 
tegen geluid. Voetgangersgebieden langs de hoofd-
straten en aan de twee pleinen krijgen voldoende 
ruimte en actieve plinten. De leefomgevingskwaliteit 
van dit gebied in ontwikkeling verdient bijzondere 
aandacht (paragraaf 12.3 en 12.4). 
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5.2 Plankaart
Het stedenbouwkundig plan bestaat uit de Plankaart, 
met vastgelegde onderdelen van het plan, en een 
voorbeeldverkaveling als illustratie van een moge-
lijke bebouwingsstructuur binnen de gestelde rand-
voorwaarden en met het aangegeven programma.

De plangrens en rooilijnen 

De plangrens is bepaald door de grenzen van het 
Zuidasgebied aan de west, zuid en oostkant en de 
demarcatielijn van het dok aan de noordkant. Straat-
pro� elen, zoals ook aangegeven in de visie Zuidas, 
worden begrensd door rooilijnen. Vaste rooilijnen in 
het plan vormen straatwanden en daarmee ook de 
openbare ruimte. Flexibele rooilijnen zijn maximale 
bebouwingslijnen, waar bebouwing in de lijn moge-
lijk, maar niet verplicht is. Op drie plekken in het 
gebied (twee op de kavel van het VUmc en een op 
de kavel van de VU)  zijn teruggetrokken lijnen op 
de begane grond nodig voor het functioneren van 
de openbare ruimte.

Water en groen

In tegenstelling tot de overige verbindingen, wijkt 
de waterstructuur in het plan voor het Kenniskwar-
tier af van de waterstructuur in de omgeving. Sinds 
de bouw van de VU in de jaren ’50 heeft het Ken-
niskwartier een afwijkende waterstructuur van de 
polder Buitenveldert. Met de verdere verstedelijking 
is er geen reden om de waterstructuur van de polder 
alsnog in het Kenniskwartier te introduceren. De be-
perkte openbare ruimte in het gebied wordt ingezet 
voor stedelijke ruimtes en prettige stadsstraten. De 
waterstructuur is een volgend element in het ruim-
telijke raamwerk.

De waterstructuur bestaat uit open water ten zuiden 
van De Boelelaan. Ten noorden van de De Boelelaan 
is specifi ek aandacht geschonken aan de hemelwa-
terafvoer door het in de openbare ruimte zichtbaar 
te maken. Tevens in het gebied een berging van 
water zichtbaar bijvoorbeeld in de vorm van een 
waterplein (zie hoofdstuk water). In de samenhang 
tussen water en groen wordt het vertragend effect 
van de afvoer van hemelwater in de hoogstedelijke 
omgeving gerealiseerd en zichtbaar gemaakt. Twee 
plekken in de openbare ruimte zijn gereserveerd 
voor voorbeeldprojecten voor zichtbare hemelwa-
teropvang: in De Boelelaan en de Buitenveldertsel-
aan.
Het groen in het plan is met name gekoppeld aan 
de straatprofi elen en sluit aan op de omgeving van 
het Kenniskwartier. Lange lijnen bomen bevorderen 
de inbedding van de openbare ruimte op grotere 
schaal. In De Boelelaan komt een dubbele bomenrij. 
De Mahlerlaan heeft een continu profi el, verlengd 
uit het centrale gebied van de Zuidas. In de Buiten-
veldertse laan en de Van der Boechorststraat dragen 
zowel bestaande, als nieuwe bomen aan de visuele 
eenheid van straten binnen en buiten het plange-
bied.

Verkeer en openbare ruimte

De Amstelveense weg, De Boelelaan en de Buiten-
veldertselaan zijn de doorgaande wegen in het plan-
gebied. De Boelelaan is de centrale openbare ruimte 
van het Kenniskwartier. Nieuwe universiteitsgebou-
wen aan de noordkant, een dubbele bomenrij en 
de aanwezigheid van de hoofdingangen en actieve 
plinten zorgen voor een aangenaam verblijfskarak-
ter. Een nieuwe oversteek versterkt de verbinding 

tussen de noord-  en zuidzijde van De Boelelaan. 
Op de plankaart zijn ook de toekomstige haltes van 
de tram en metro (een ondergrondse Amstelveen-
selijn) aangegeven. Publieke ruimtes – trottoirs en 
pleinen, verbinden het gebied met deze haltes en 
met de omgeving. Een deel van de publieke ruim-
tes is als indicatief aangegeven – als aanwijzing dat 
de grootte en de ligging in de uitwerking defi nitief 
bepaald zullen worden, afhankelijk van de functies 
en bebouwing. De twee pleinen ten noorden van de 
Mahlerlaan hebben een functie als de voorruimte 
voor het daaraanliggende bebouwing. De straten 
en het plein tussen de Mahlerlaan en de Boelelaan 
vormen een klein netwerk dat, samen met de voet-
gangersroute aan de Buitenveldertselaan, het Ken-
niskwartierverbindt met het station en centrale deel 
van de Zuidas. 

Bouwblokken

Bouwblokken zijn begrensd door rooilijnen en pu-
blieke ruimtes. Maximaal toegestane bouwhoogtes 
zijn bepaald op basis van het te realiseren program-
ma, de continuïteit van de straatpro� elen en de 
nodige bezonning. De hoofdtoegangen van univer-
siteitsgebouwen en naar het campusplein bevinden 
zich aan de Boelelaan. Daarnaast zijn belangrijke 
toegangen aan de Buitenveldertse laan en de Van 
der Boechorststraat. Langs de route over de Buiten-
veldertselaan tussen station Amsterdam Zuid en de 
VU komt een actieve plint, dat doorloopt langs de 
noordkant van de Boelelaan. 
De autoontsluiting van gebouwen vindt plaats via 
de Mahlerlaan en de Van der Boechorststraat. De 
ingangen van de parkeergarages bevinden zich in 
deze stadsstraten. 
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Bouwblokken: harde rooilijnen en publieke plinten aan de buitenkant, groene binnenhoven met 
uitbouwen, daktuinen;

5.3 Voorbeeldverkaveling

 Bebouwing

In het Kenniskwartier vindt intensivering plaats. Het 
gebied wordt verdicht tot een FSI van 5 tot 7. 
Voor de bebouwing geldt het volgende:

• blokkenstructuur gede� nieerd door stra-   
 tenpatroon
• de bezonning van het binnengebied is   
 maatgevend voor de grootte van het blok  
 en de hoogte van bebouwing aan   
 de randen
• hoogtes conform Zuidas: 3 zones: plint   
 8 tot 10 m, rand van het blok tot 35m en   
 hogere bebouwing tot maximaal    
 70 m (afhankelijk van de richtlijnen   
 Schiphol)
• waar nodig vanuit de bezonning of aan  
 sluiting op het omliggende gebied,   
 is de maximale bouwhoogte beperkt tot   
 18m 
• aandacht voor “dakenlandschap”: collectie 
 ve ruimtes met goede bezonning en zelfs  
 mogelijk uitzicht over het Nieuwe Meer.
• fasering van blokken: twee of drie bouwfa-  
 sen per blok, afhankelijk van de gezamen-  
 lijke garages 
• kleinere korrel in de blokken voor � exibi-   
 liteit van de invulling (ontwikkelingseenhe-  
 den van 10.000 tot 20.000 m2)
. groene, openbaar toegankelijke ruimtes   
 binnen de gesloten bouwblokken

Menging van functies

Onderscheidend voor het Kenniskwartier in de Zui-
das is de variëteit aan functies. De menging van 
functies vindt plaats op de schaal van het gebied. 
Binnen het Kenniskwartier bevinden zich clusters 
met een dominante functie: ziekenhuis, universiteit, 
kantoren of wonen. 
Het clusteren van functies is gevolg van de manier 
van de functionele eisen van de Universiteit en het 
ziekenhuis. Goede verbindingen zijn nodig tussen 
de opleiding en praktijk en tussen de onderwijs-
ruimtes en centrale functies van de Universiteit.

Kantoren en wonen, aan de andere kant, hebben 
als functies ook voordeel bij concentratie en duide-
lijke identiteit. Daarnaast zijn de randvoorwaarden 
( vooral vanuit geluid) in het gebied een belangrijke 
reden voor de keuze voor kantoren als overwegen-
de functie langs de A10 en wonen als belangrijkste 
functie binnen het gebied. Binnen die clusters zijn 
andere functies opgenomen in een slimme combi-
natie: rustige achterkant voor wonen, zichtbaarheid 
voor kantoren, en ruimte in de plinten voor voor-
zieningen.
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5.4 Architectuur

Bij de architectuur dient rekening te worden gehou-
den met de dan geldende richtlijnen voor supervisie 
en welstand. De hoofdprincipes bepalen de identi-
teit van Zuidas die tot uitdrukking wordt gebracht 
in de gebouwen en de inrichting van de openbare 
ruimte. De identiteit van Zuidas is (uit: concept wel-
standsnota behorende bij de Visie Zuidas, 2010): 
• intensief en genereus
• Zuidas is een gemengd stedelijk centrum   
 in hoge dichtheid, met een levendige  
 en betekenisvolle openbare ruimte.
 Daartoe is de openbare  ruimte compact   
 en intensief gebruikt, zonder overmaat. De  
 bebouwing is open en uitnodigend naar   
 het publieke domein. Dit geldt in het   
 bijzonder voor de eerste bouwlagen van de  
 gebouwen (de stedelijke plint). 
• duurzaam en adequaat 
• Het bouwen in Zuidas is duurzaam: fysiek  
 door de stadsplattegrond, het gebouw  
 casco en gevelbehandeling, cultureel waar 
 devol door: tijdbestendig heid en    
 voor meerdere functies  herbruikbaar.  
 De gebouwen zijn daardoor geschikt en   
 bruikbaar voor de beoogde functie. 
• divers in samenhang
• Zuidas is een bijzonder Amsterdams stede-  
 ijk gebied met samenhang. De samen-   
 hang wordt geborgd door de ge-    
 strengheid van de stedenbouw in   
 de stadsplattegrond. In hoofdlijn    
 volgen de rooilijnen van de gebouwen de   

 � jnmazige rasterstructuur van de bouwvel-  
 den in de stadsplattegrond. Het steden-   
 bouwkundig grondpatroon met de   
 bouwvolumes geven eenheid in de   
 deelgebieden. Verscheidenheid is er door  
 ruimte te bieden voor individuele expressie  
 van een gebouw in materiaal en kleurge-   
 bruik. 
• De relatie met de stedenbouwkundige con-  
 text wordt tot uitdrukking gebracht door   
 een op de locatie toegesneden, plekgebon-  
 den, architectuur. Het gebouwontwerp  
 moet daarom in relatie tot de (toe-   
 komstige) context met de aan-    
 grenzende kavels, de overzijde    
 van de straat en de aangrenzende   
 openbare ruimte in beeld worden gebracht.
• De architectuur van een gebouw is ge-   
 laagd, zodanig dat op de verschillende   
 schaalni veaus (wijk, straat, voordeur) het   
 gebouw steeds opnieuw interessant is. 
• Het gebruik van duurzame, tijdloze mate-   
 rialen die mooi verouderen en wei  
 nig onderhoud vergen zoals: natuursteen,  
 baksteen en ceramische materialen, archi-  
 tectonisch beton hebben een overduidelij -  
 ke voorkeur.
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3D schets openbare ruimte totaal
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Wegen in het Kenniskwartier

Plekken en verbindingen in het KenniskwartierHoek Buitenveldertselaan en De Boelelaan: 
zichtbare wateropvang, ruimte voor de voetgangers 
en publieke voorzieningen 

5.5. Openbare ruimte 

Algemeen

De structuur van de openbare ruimte in het Kennis-
kwartier vloeit voort uit het patroon van bewegingen 
door en binnen het gebied. De structuur bestaat uit 
blokken en straten en volgt daarmee de Amsterdam-
se traditie, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam zuid. 

Aan de ene kant is van stedelijk belang dat de au-
toverbindingen vanaf de snelweg richting Zuidas en 
Buitenveldert goed functioneren. Openbaar vervoer, 
zoals tram, metro en bus, volgt de hoofdstraten 
De Boelelaan, Amstelveenseweg en de Buitenveld-
ertselaan. Aan de andere kant is voor het integre-
ren van het gebied in de rest van de Zuidas en het 
bestaand gebied daaromheen (Amsterdamse bos, 
Buitenveldert) een � jnmazig netwerk van langzaam 
verkeer essentieel. De � ets-  en voetgangersroutes 

volgen deels de hoofdstraten. Vooral voor � etsers 
zijn de routes naar de Amsterdamse binnenstad 
van groot belang. Voor voetgangers zijn meerdere 
verbindingen tussen de Mahlerlaan en De Boelelaan 
belangrijk. Hiermee ontstaat een netwerk dat zich 
langzaam kan ontwikkelen en aanpassen in verschil-
lende bouwfasen in het gebied. 

Een derde laag van de openbaar toegankelijke 
ruimtes bestaat uit pleinen en voorpleinen binnen 
de kavels: het VU plein ten zuiden van De Boelel-
aan, noordplein ten noorden van De Boelelaan, twee 
pleinen ten noorden van de G. Mahlerlaan. Ook de 
binnenplaatsen het VUmc en van de blokken ten 
noorden van De Boelelaan zijn onderdeel van dit 
netwerk. De binnenplaatsen zijn groen ingericht en 
openbaar toegankelijk. 

Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt aan-
gesloten bij het Plan openbare ruimte dat vermoe-
delijk in 2010 wordt herzien. 

Ten zuiden van de Boelelaan speelt ook het water 
een belangrijke rol in de openbare ruimte. De wa-
terstructuur langs A.J. Ernststraat vormt de hoofd-
structuur van het water in het Kenniskwartier. Het 
verbindt de verschillende waterstructuren, de alter-
natieve waterbergingen en de waterinlaat vanuit de 
Nieuwe Meer.
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Buitenveldertselaan ten zuiden van De Boelelaan (C)

De Boelelaan (B)

Locatie Pro� elen

Buitenveldertselaan ten noorden van De Boelelaan (A) bij de kruising

A

C

B

615

17,5

25 4 27 25 4 6927 6 373

28

73,5
15,212,7

2227 65135 28 29 28 95

27,5 11,332

70,6
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Voetgangersstromen De Boelelaan

Hoofdstraten

Voor de hoofdstraten is het verkeersontwerp leidend 
geweest. Het streven is om een rustige, doorvloei-
ende structuur tussen de vrijliggende � etspaden te 
maken. De nodige afslagen bij de kruisingen worden 
daarom zo veel mogelijk opgelost in de afwisseling 
met de ruimte voor tramhaltes, in het midden van 
het pro� el. Uitgangspunt is een minimale breedte 
van trottoir van 6 meter. De autorijstroken worden 
door middel van bomenrijen gescheiden van het 
langzaam verkeer. In de plinten is veel aandacht 
voor de aansluiting op de openbare ruimte. Een 
teruggetrokken gevel op de begane grond, met pu-
blieke voorzieningen, kan zorgen voor een intieme-
re, beschermde route langs de straten met intensief 
verkeer. De hoofdstraten vormen de belangrijkste 
routes richting de stations.

De Boelelaan

De De Boelelaan is de ruggengraat van het Ken-
niskwartier. Een dubbele bomenrij wordt verlengd 

vanuit het Gershwin gebied en zorgt voor de con-
tinuïteit van het pro� el. De rooilijnen worden op de 
kruising met de vd Boechorstraat verlengd vanuit de 
VUMC kavels en op de kruising met de Buitenveld-
ertselaan aangepast aan de nodige breedte van het 
pro� el. Hieruit ontstaat verschil die tot uitdrukking 
komt in het midden van de lange blok, bij de nieuwe 
oversteek.
De nieuwe oversteek van De Boelelaan, tegenover 
het OZW gebouw is cruciaal in de verbinding van de 
twee onderdelen van het gebied. In de vormgeving 
krijgt het een nadrukkelijk brede maat en inrichting 
die aansluit op de inrichting van de voetgangersge-
bieden binnen het Kenniskwartier. Hiermee wordt 
de veiligheid versterkt en krijgt de openbare ruimte 
een duidelijke centrale plek. Uit stedenbouwkundig 
oogpunt is het wenselijk een gelijkvloerse kruising 
te realiseren. Verder onderzoek moet uitwijzen of 
een ongelijkvloerse kruising een gewenst alternatief 
is.  
Een aandachtspunt is de inrichting van De Boelelaan 
in de tijdelijke situatie – zolang de tramlijn niet op 

de de� nitieve route gelegd kan worden. De over-
steek zal ook in deze fase volledig moeten functi-
oneren.

Buitenveldertselaan

Kenmerkend voor de Buitenveldertselaan zijn de bo-
menrijen aan beide kanten van de weg. Ten zuiden 
van de Boelelaan kunnen ook veel bestaande bomen 
opgenomen worden in het toekomstige pro� el. 
Langs de Buitenveldertselaan, tussen de Mahlerlaan 
en De Boelelaan is het bouwblok teruggetrokken om 
ruimte te maken voor de verwachte stroom voet-
gangers vanuit het centrale gebied van de Zuidas 
en vanaf de zijingang van het station. Een circa 20 
meter brede ruimte voor voetgangers, groen en mo-
gelijk een zichtbare ontworpen waterpartij met in-
novatieve of speelse elementen biedt ook verblijfs-
kwaliteit, mogelijkheid voor een reeks publieke en 
kleine horecafuncties.

Amstelveenseweg

Inrichting van het Amstelveenseweg, als meer dan 
alleen een toegangsweg vanaf de A10, is gepland in 
de langere termijn visies (Structuurvisie, Sportas). In 
het plan voor het Kenniskwartier wordt daarop inge-
speeld door nieuwe � ets-  en voetgangersoversteken 
mogelijk te maken en door, waar mogelijk, een ont-
wikkeling in de toekomst mogelijk te maken. 
Verder is een nieuwe toegang voor het VUmc  gere-
geld ten behoeve van de nieuwbouw West� ank en 
mogelijk nieuwe functies van de VUmc. 
Voor de materialisering van de hoofdstraten ge-
bruikt de Zuidas- brede keuzes voor materialen en 
details.
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Locatie Pro� elen

Van der Boechorststraat ten zuiden van De 
Boelelaan (B)

Van der Boechorststraat ten noorden van De 
Boelelaan (A)

de G. Mahlerlaan (C)

de G. Mahlerlaan

B

C

A
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Stadsstraten

De straten in het gebied zorgen voor het spreiden 
van autoverkeer en goede loop-  en � etsroutes voor 
langzaam verkeer. Een functie van de stadsstraten 
is de voorrijdfunctie. In de inrichting wordt veel 
gebruik gemaakt van gebakken klinkers ( als een 
typisch Amsterdamse element) en, waar nodig voor 
aansluiting op naastliggende gebieden, andere ma-
terialen (zoals in de Mahlerlaan).

Mahlerlaan

Het pro� el van de Mahlerlaan heeft, net als ten 
oosten van de Buitenveldertselaan een asymme-
trisch pro� el – met bomenrij en brede trottoir aan 
de zonnige noordkant. Binnen de ontwikkeling van 
de kavels wordt door architect/ontwikkelaar hierop 
verder ingespeeld door twee publiek toegankelijk 
voorpleinen te maken – met adressen voor de ach-
terliggende kavels en verblijfskwaliteit als aanvul-
ling op de looproutes langs de Mahlerlaan. Rond 
het westelijke zakelijke voorplein liggen de entrees 
van de kantoorgebouwen en bijpassende stedelijk 
voorzieningen in de plint. Het oostelijke stedelijke 
voorplein ontsluit een zeer gemengd programma 
met wonen, kantoren, horeca en winkels in de plint.

Van der Boechorststraat

De twee delen van de straat – ten noorden en ten 
zuiden van de Boelelaan hebben verschillende 
breedtes, volgend op de ontwikkelingen op de VU-
MC kavels. 
In het deel ten zuiden van de Boelelaan wordt in 
de toekomst een grote druk van het autoverkeer 

verwacht. De nieuwe garages van zowel de VU als 
het VU- MC worden grotendeels hiervan ontsloten. 
Voldoende voetgangersruimtes, ruimte voor het 
voorrijden van het VU- MC op eigen terrein en ruimte 
voor bomen en � etsparkeren zijn van groot belang 
voor het goed functioneren van de straat.
Een aandachtspunt is de ontsluiting op het bestaand 
gebied.
Over de Van Der Boechtorststraat lopen functioneel 
belangrijke verbindingen tussen het VU- MC en de 
VU. Deze routes worden voorzien van extra overste-
ken.

Tussenstraten

De tussenstraten zijn in het Kenniskwartier ca 16 
meter breed. Hoofdmateriaal voor tussenstraten 
zijn gebakken klinkers. Een aandachtspunt voor de 
uitwerking is de wens om de afvoer van het regen-
water zichtbaar te maken in het straatbeeld. 

Ten noorden van de Boelelaan

Vanaf de Mahlerlaan worden de parkeergarages van 
de kantorenstrook ontsloten via de drie tussenstra-
ten. Een van deze straten zou in de toekomst ook 
als verbinding kunnen dienen met de dokstraat. In 
het plan wordt hiermee rekening gehouden. Van-
wege het verwachte hoogteverschil zal dit geen au-
toverbinding zijn.

Ten zuiden van de Boelelaan

De VU legt waarschijnlijk enkele tussenstraten aan. 
Deze tussenstraten maken onderdeel uit van een 
netwerk van routes die het stationsgebied verbin-

den met de recreatiegebieden Amsterdamse bos en 
Nieuwe Meer.
Daarnaast zorgen zij voor de ontsluiting en adres-
sen voor overwegend woongebouwen in de bouw-
blokken. Het terugtrekken van de volumes op de 
hogere verdiepingen, het maken van terrassen en 
dakterrassen en bijzondere woontypologieën op de 
begane grond zijn mogelijkheden om van deze stra-
ten aangename stedelijke ruimtes te maken.

De VU-laan 

Voor de ontsluiting van de gebouwen op het VU ter-
rein is een route tussen het bestaande hoofdgebouw 
en de nieuwe sportvelden nodig. Door de ligging in 
de zon en een bomenrij ten noorden van de velden 
kan deze laan een aangename voetgangers en � ets-
route worden.

Referentie tussenstraten
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Referentie stedelijk voorplein

Pleinen 

Pleinen en plekken completeren het stelsel van 
openbare ruimtes in het Kenniskwartier. De groot-
ste ruimtes liggen centraal binnen de ontwikkeling 
van het VUmc (de Zorgtuin) en de campus van de 
VU (het Campusplein). Ook ligt er een plein in de 
woonbebouwing ten noorden van de De Boelelaan. 
In combinatie met de tussenstraten ontstaat er een 
netwerk van plekken die zowel voor verblijven als 
verplaatsen een belangrijke rol kunnen hebben. 
De pleinen in het plangebied verschillen in karakter. 
Op het VU terrein ligt het Campusplein met intensie-
ve verbindingen tussen de verschillende onderwijs-
gebouwen. Dit is het hart van de universiteit, met 
intensief gebruik en veel verblijfskwaliteit. Tussen 
de Bètakavel ten noorden van de De Boelelaan en 
de woonblokken in het verlengde van het bouwveld 
is een andere soort plein mogelijk – een plek waar 
de universiteit en de overige functies (wonen, kanto-
ren, voorzieningen) een gemengde stedelijke sfeer 
kunnen creëren.
De Zorgtuin van het VUmc heeft een meer besloten 
karakter. Het groen is beeldbepalend, waarbij de 
overgang met de bebouwing gemaakt wordt mid-
dels een arcade. 

Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de vormge-
ving van de overgangen tussen dit interne stelsel en 
de hoofdstraten van het Kenniskwartier. Bijzondere 
hoeken en een zorgvuldige invulling van de plint-
functies zorgen ervoor dat de pleinen en de straten 
samen de stad gaan maken.
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Groen: bestaande en nieuwe bomen
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5.6 Groen

Ruimte voor groen is er vooral als toevoeging op 
de pleinen of als collectieve ruimte binnen de blok-
ken. Voldoende gronddekking binnen de blokken is 
vereist voor bomen van de eerste grootte (>20 m). 
Bomen maken daarnaast een belangrijk onderdeel 
van de groenstructuur en vormen een belangrijk on-
derdeel van de hoofdverkeersstructuur.
In het exploitatiegebied is ter plaatse van het gebied 
tussen de ring A10, Buitenveldertselaan, De Boelel-
aan en de Gustav Mahlerlaan in 2008 het aantal 
bomen geïnventariseerd: circa 1.630 bomen in de 
zin van de bomenverordening. Hiervan komen 64 
bomen in aanmerking voor verplanting mits de kwa-
liteit dat toelaat. Tevens is onderzocht welke bomen 
als bijzonder worden beschouwd en in aanmerking 
zouden kunnen komen voor verplaatsing. Op het 
huidige terrein van de Dr. Alma schoolwerktuinen 
bevinden zich enkele bijzondere bomen. Door de 
combinatie van leeftijd en ondiepe wortels is door  
boomdeskundige geadviseerd om de bomen niet te 
verplanten. Waarschijnlijk kan niet het gehele aantal 
bomen in het gebied terugkomen. In dat geval zul-
len via de bomenverordening van de centrale stad 
en het Zuidas groenfonds de beschikbare middelen 
voor groencompensatie elders worden ingezet.
De publieksfunctie van de hortus wordt onderge-
bracht in de toekomstige zorgtuin van het VUmc 
ten zuiden van de De Boelelaan. Het doel is om hier 
een aantrekkelijk rustige binnentuin te realiseren 
als tegenstelling op de hectische omgeving van de 
zuidas. Er komt rondom de tuin een doorlopende 
arcade met een hoogte van twee verdiepingen.  

Waterlopen

Rondom de nieuwe sportvelden en in het verlengde 
ten zuiden van het VU- MC wordt verbinding ge-
maakt tussen de bestaande onderdelen van het wa-
tersysteem van polder Buitenveldert en een deel van 
de waterbergingsopgave opgelost. 
De vormgeving van de waterranden volgt karakter 
van het omliggend gebied – langs de Buitenveldert-
selaan en in de intensief gebouwde VU kavel zijn dat 
harde verticale randen van smalle (10,5m en 15m) 
waterlopen. Als materiaal zouden schanskorven, of 
zwart steen (zoals in het park Buitenveldert) kunnen 
worden gebruikt. In het deel bij rondom de VU- MC 
kavel, ten zuiden van de huidige Hortustuin, is het 
water breder (25m) en zijn er zachte oevers. 

5.7 Kunst
In de Visie Zuidas 2009 is vastgelegd dat het in-
tegreren van beeldende kunst in de plannen voor 
de Zuidas een essentieel uitgangspunt is. Wanneer 
partijen in het gebied waaronder VU en VUmc, met 
diverse instellingen voor onderwijs, wetenschap, 
onderzoek, gezondheid, sport en multicultureel 
theater De Griffi oen de aanwezigheid in de Zuidas 
willen benadrukken door middel van beeldende 
kunst, wordt dit toegejuicht. Goede afstemming 
tussen partijen over de kunst, vormgeving, archi-
tectuur en inrichting openbare ruimte is dan nood-
zakelijk. Gegeven de lange periode waarin het ge-
bied transformeert, wordt onderscheid gemaakt in 
tijdelijke en blijvende kunsttoepassingen.

Tijdelijke situatie

Gedurende de transformatiefase kunnen tijdelijke 

kunsttoepassingen de openbare ruimte verbijzon-
deren. Kunstmanifestaties en tijdelijke kunstprojec-
ten kunnen de aandacht voor het gebied versterken. 
De VU en VUmc kunnen in samenwerking met het 
Virtueel Museum Zuidas (VMZ) een programma voor 
‘tijdelijke kunst’ opzetten.  Het VMZ heeft een on-
derzoek gedaan naar de historie van het gebied dat 
als basis kan dienen voor een eerste tijdelijke kunst-
project, waarin historie, transformatie en toekomst 
in beeld gebracht kan worden.
Externe partijen of initiatieven uit de wereld van de 
kunst kunnen gevraagd worden, of zich aanbie-
den om voorstellen voor manifestaties en tijdelijke 
kunstprojecten i.s.m. VMZ te ontwikkelen en mede 
te fi nancieren.

Defi nitieve situatie
In samenwerking met betrokken ontwerpdisciplines 
kan kunst een geïntegreerd onderdeel zijn van de 
inrichting van de openbare ruimte. 
Op specifi ek gekozen markante zichtpunten of 
zichtlijnen kan autonome kunst een bijzonder ac-
cent zijn in de stedenbouwkundige setting.
Bijzonder vormgeving van specifi eke functies in de 
openbare ruimte kan de belevingswaarde van het 
gebied kwalitatief vergroten.
De grenzen tussen openbaar en privé kunnen bij-
zondere opgave zijn voor de vormgeving daarvan.
De Dr. Alma schoolwerktuinen worden momenteel 
verplaatst naar een nieuwe plek aan de Kalfjeslaan. 
De nieuwe schooltuinen zullen worden voorzien van 
twee vormgegeven hekken, die de functie van de 
schoolwerktuinen verbeelden en de mooie locatie 
aan het ecolint verfraaien.
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Verkeersontwerp
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6. Verkeer
6.1 Langzaam verkeer

De verschillende functies in Kenniskwartier zijn 
goed bereikbaar voor voetgangers en � etsers, zo-
wel vanuit het centrum van Amsterdam als vanaf 
de nabijgelegen stations Zuid en Amstelveenseweg. 
Door de uitbreiding van de universiteit en de bouw 
van een groot aantal woningen zal het aantal voet-
gangers en � etsers sterk toenemen. 

In het ontwerp van de infrastructuur wordt daarom 
rekening gehouden worden met deze grote stromen. 
Voor de � etsers vertaalt dit zich in voldoende brede 
� etspaden, voldoende opstelruimte bij kruispunten, 
zo kort mogelijke wachttijden bij verkeerslichten en 
voldoende � etsparkeerplaatsen. Via de De Boelel-
aan, Amstelveenseweg en de Buitenveldertselaan 
zullen de meeste � etsers hun bestemming in Ken-
niskwartier bereiken. De vrijliggende � etspaden 
krijgen hier een breedte van 2,5 meter.

De grootste stroom voetgangers zal vanaf station 
Zuid richting de VU lopen. De oversteekvoorziening 
bij het kruispunt Boelelaan -  Buitenveldertselaan 
zal daarom ruim gedimensioneerd worden. Op de 
Boelelaan komen verschillende oversteekvoorzie-
ningen bij de kruispunten en ter hoogte van de uni-
versiteit wordt een extra brede solitaire oversteek-
voorziening aangelegd. Langs de hoofdstructuur 
wordt voor trottoirs een minimale maat van 6 meter 
aangehouden.     
 
Fietsparkeren

In de openbare ruimte van het plangebied is zeer 

beperkt ruimte voor � etsrekken. Het realiseren 
van voldoende inpandige � etsenstallingen voor 
bewoners, werknemers, studenten en bezoekers is 
daarom essentieel. Waar mogelijk en noodzakelijk 
worden voor bezoekers � etsrekken in de openbare 
ruimte geplaatst. Met name in de buurt van de OV-
voorzieningen wordt in de openbare ruimte reke-
ning gehouden met het plaatsen van � etsrekken.

De stallingen moeten voldoen aan het PvE stedelijke 
� etsenstallingen, belangrijke elementen hieruit zijn:
� alle stallingen zijn vanaf het � etsnetwerk goed  
 bereikbaar;
� de bestemming is vanuit de stalling binnen  
 door te bereiken of de stalling ligt dicht bij de  
 entree;
�  de stallingen hebben een comfortabele in-  en  
 uitgang (bij ondergrondse stalling een maxi-   
 male hellingshoed van 10 graden);
�  Kantoren: het streven is voor ten minste 40%   
 van de werknemers een inpandige � etsstalling  
 te realiseren.
�  Woningen: voor woningen geldt een richtlijn   
 van 1 � etsparkeerplek per 25 m2 (met een   
 maximum van 5 plaatsen). In de openbare   
 ruimte dient rekening gehouden te worden   
 met bezoekersparkeren. Hiervoor geldt   
 als richtlijn 0,5 � etsparkeerplek per woning.
� VU: de VU dient zelf te zorgen dat er vol-   
 doen de � etsparkeerplaatsen worden   
 gerealiseerd op eigen terrein. In de open
 bare ruimte is hiervoor geen ruimte  aan-   
 wezig. Nader onderzoek is nodig om de   
 benodigde capaciteit te bepalen. Dit 

 moet gebeuren op basis van het huidige ge-   
 bruik op piekmomenten en gerelateerd aan de  
 groei van het aantal medewerkers en studen-   
 ten.Ter indicatie wordt vooralsnog uitgegaan   
 van de landelijke richtlijn: per 100 ingeschre-   
 ven studenten uitgaan van 40- 60 � etsparkeer  
 plekken. Bij 5.625 medewerkers (40% is 2.250)  
 en 25.755 studenten (40% is 10.302) betekent  
 dit een totaal van 12.550 � etsparkeerplekken.  
 Een inpandige oplossing vergt ongeveer 9.000  
 m2. Bij een sterke concurrentie van het open-   
 baar vervoer kan er uitgegaan worden van de  
 ondergrens.
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Verkeersontwerp gehele De Boelelaan

Uitsnede kruising Amstelveenseweg en de Van Boechorststraat
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6.2 Openbaar vervoer

Het plangebied is uitstekend bereikbaar per open-
baar vervoer. Station Zuid, waar bus, tram, metro, 
trein en in de toekomst hogesnelheidslijn bij elkaar 
komen, ligt op loopafstand van het plangebied. 
Eveneens is het metrostation Amstelveenseweg 
nabij en hebben tramlijn 16 en 24 een halte in het 
gebied evenals diverse buslijnen. De metrohalte van 
de NZ- lijn wordt mogelijk ten zuiden van De Boelel-
aan ondergronds aangelegd wat gevolgen heeft op 
de fasering. Volgens planning wordt in 2012 een 
besluit genomen over het doortrekken van de NZ-
lijn.

Er zal een groot aantal bussen en trams via De 
Boelelaan en de Buitenveldertselaan gaan rijden. In 
het ontwerp van de infrastructuur zal dan ook re-
kening gehouden worden met deze grote stromen. 
Dit vertaalt zich in voldoende vrijliggende OV- banen 
van voldoende breedte en haltes die berekend zijn 
op grote reizigersstromen en plaats bieden voor 
meerdere bussen of trams. De haltes worden zo 
dicht mogelijk bij de kruispunten gesitueerd om het 
overstappen op andere lijnen eenvoudig te maken. 

Tramlijnen 16 en/of 24 worden doorgetrokken naar 
station Zuid. Vanaf het moment dat de Noordzuid-
lijn zal worden geopend zullen er meer streekbus-
sen gaan rijden via De Boelelaan naar station Zuid. 
Beide ontwikkelingen vragen om een vrije OV- baan 
(tram/bus). Deze OV/trambaan zal in het midden 
van De Boelelaan en de Buitenveldertselaan worden 
aangelegd. 

De route van HOV lijn 310 (de zuidtangent) gaat over 
de vrije OV- baan van de Boelelaan. In het ontwerp 
van de haltes wordt hiermee rekening gehouden.

6.3 Autoverkeer

Door het plangebied lopen drie wegen die in het Be-
leidskader Hoofdnetten zijn aangeduid als Hoofdnet 
Auto, namelijk de Amstelveenseweg, de Boelelaan 
en de Buitenveldertselaan. Het verkeer wordt ge-
concentreerd op deze wegen. Verder voldoen deze 
wegen aan de eisen die beschreven staan in het 
Beleidskader Hoofdnetten, waarvan de belangrijkste 
eis is dat er voldoende (lees 2x2) rijstroken worden 
gerealiseerd. Voor de overige wegen in het plange-
bied wordt volstaan met 2x1 rijstroken. 

De Boelelaan

De Boelelaan is de belangrijkste ontsluitingsweg 
voor het autoverkeer in de Zuidas. In de plankaart 
wordt bij het kruispunt Amstelveenseweg – Boelel-
aan ruimte gereserveerd voor drie opstelstroken 
richting de S108. Hiermee kan het autoverkeer (bij 
realisatie van het volledige programma) goed wor-
den afgewikkeld. 

Amstelveenseweg

De Amstelveenseweg heeft net als de De Boelel-
aan een ontsluitingsfunctie voor het verkeer. Vanaf 
de S108 zal veel verkeer Kenniskwartier inrijden. 
Daarom is er op de Amstelveenseweg- noord ruimte 
gereserveerd voor drie opstelstroken richting de 
Boelelaan. Op de Amstelveenseweg wordt een par-
keergarage van VUmc t.b.v. West� ank en mogelijk 

nieuwe functies aan de westzijde van de VUMC aan-
gesloten.

Buitenveldertselaan

Ook bij de Buitenveldertselaan heeft de afwikkeling 
van het autoverkeer prioriteit in het ontwerp, tevens 
is het een OV- corridor. Op de Buitenveldertselaan 
wordt een extra aansluiting gerealiseerd om het 
VU- terrein te ontsluiten, mogelijk wordt binnenter-
rein VU- terrein via A.J. Ernststraat geregeld. Aan de 
hand van de te verwachten verkeersintensiteiten zal 
worden onderzocht of deze aansluiting mogelijk is 
en of het een volledige of een halve aansluiting zal 
worden, afhankelijk van ondergrondse ligging lijn 
51. De G. Mahlerlaan zal volledig worden aangeslo-
ten op de Buitenveldertselaan nadat de tram onder-
gronds is aangelegd. 

Laden en lossen en bezoek

Op de Boelelaan, de Amstelveenseweg en de Buiten-
veldertselaan wordt geen ruimte gereserveerd voor 
parkeerplaatsen of laad-  en loshavens. VU en VUmc 
dienen hiervoor op eigen terrein ruimte te reserve-
ren. Ook voorzieningen om het halen en brengen 
van bezoekers te faciliteren moeten op eigen terrein 
van VU en VUmc worden ondergebracht. 

DOK

Uitgangspunt voor de ontwikkeling van het DOK is 
dat het te realiseren vastgoed op het DOK niet via 
het onderliggende wegennet wordt ontsloten, maar 
via een straat die rechtstreeks op de afritten S108 
en S109 wordt ontsloten (de Dokstraat). Op deze 
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* Op dit moment heeft de VU 335 pp op eigen terrein en de VU- MC 1626. In de omgeving zijn circa 1.000 openbare plaatsen beschikbaar die vrijwel allemaal worden 
gebruikt door werknemers en bezoekers van zowel VU, VU- MC en de SCB. 

Parkeren Uitvoeringsbesluit (uitgaande van totaal programma kenniskwartier dus bestaand + nieuw)

Totaal
programma 
nieuwbouw norm

max. totaal 
pp

programma 
nieuwbouw norm

max. totaal
pp

programma 
nieuwbouw norm pp totaal

wonen 95.000 1,25 pp /125 m2 0 0 199.000 1,25 pp /125 m2 1990 294.000
vz 289.000 maatwerk 140.000 maatwerk 650 107.000 maatwerk bij VU grond meegenomen 536.000
kantoren <800m 0 0 0 135.000 1 pp/250 m2 540 135.000
kantoren >800m 0 0 0 39.000 1 pp/125 m2+50 pp extra 362 39.000
overige vz 0 0 0 30.000 1 pp/100 m2 300 30.000
totaal prg 384.000 140.000 510.000 1.034.000
totaal pp nieuwbouw Uitvoeringsbesluit 3000 550 3192 6742
totaal pp excl VU-MC Startbesluit 7652
totaal pp incl cf  VU-MC Startbesluit 9052
reductie aantallen pp van Startbesluit naar Uitvoeringsbesluit 26%

huidige VU grond VU-MC Zuidas
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wijze wordt voorkomen dat bestemmingsverkeer 
voor het Dok zich vermengt met verkeer op het 
onderliggend wegennet. Het plan is mede hierdoor 
DOK onafhankelijk. 

6.4 Parkeren

Om alle voorziening in de Zuidas goed bereikbaar 
te houden is het noodzakelijk om, naast goede 
voorzieningen voor openbaar vervoer en langzaam 
verkeer, het aantal autoverplaatsingen zo beperkt 
mogelijk te houden. Dit geldt vooral voor Ken-
niskwartier, omdat via dit gebied een deel van de 
Zuidas wordt ontsloten richting de A10. Een strikt 
parkeerbeleid draagt bij aan het beperken van het 
aantal autoverplaatsingen.  

Het parkeren in Kenniskwartier wordt grotendeels in 
parkeergarages opgelost. Op de hoofdstructuur (De 
Boelelaan, Buitenveldertselaan en Amstelveenseweg) 
wordt geen straatparkeren toegepast. Een nader te 
bepalen gedeelte van het aantal parkeerplaatsen 
wordt openbaar toegankelijk. De wijze van exploita-
tie wordt nog nader uitgewerkt. Om het plangebied 
ook voor minder validen een aantrekkelijke locatie 
te laten zijn, worden voldoende gehandicaptenpar-
keerplaatsen gerealiseerd, zowel in de openbare 
ruimte als in de parkeergarages.

De parkeergarages worden zo min mogelijk direct 
aangesloten op de hoofdverkeersstructuur, zodat 
de doorstroming niet wordt belemmerd en er geen 
kruisende bewegingen zijn over de belangrijkste 
fi etspaden. Uitzonderingen hierop zijn één aanslui-

ting op de Buitenveldertselaan en één aansluiting op 
de Amstelveenseweg.

De uitgangspunten van de Zuidas voor parkeren 
gelden ook voor het plangebied Kenniskwartier. 
Voor kantoren geldt een norm van 1 parkeerplaats 
per 250 m² bvo, deels 1 parkeerplaats per 125 m2 
bvo. Voor woningen een norm van 1,25 parkeer-
plaats per woning (inclusief bezoekersparkeren). Dit 
komt overeen met 1 parkeerplaats per 100 m2 bvo. 
Voor het aantal parkeerplaatsen voor voorzieningen 
wordt in Kenniskwartier maatwerk gehanteerd. In 
het Startbesluit wordt als rekeneenheid 1 parkeer-
plaats per 100 m2 bvo gehanteerd.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij het 
vaststellen van de Visie Zuidas 2009 de ambitie 
vastgesteld om het parkeerareaal in de Zuidas met 
20% gefaseerd te reduceren. Nader onderzoek moet 
uitwijzen of en op welke wijze dit mogelijk te ma-
ken is. Dit zal niet per deelproject maar Zuidasbreed 
bekeken worden. Voorlopig wordt voor het Ken-
niskwartier aangehouden dat ten opzichte van de 
rekeneenheden een vermindering van 26 procent 
van het aantal parkeerplaatsen wordt gerealiseerd. 
De effecten van de DOKontwikkeling kunnen leiden 
tot een ander standpunt wat betreft parkeren.

In de eindsituatie komen er in totaal 8.366 parkeer-
plaatsen in het gebied. In principe geldt voor alle 
plaatsen dat ze ondergronds zijn.  In de eindsitu-
atie zijn 2174 plaatsen vergund aan het VU- MC (dit 
is inclusief de bestaande plaatsen van VU- MC). Dit 
is een uitbreiding van 550 plaatsen van de huidige 

vergunde situatie. VU mag er 3.000 maken. Voor 
de Goldstar kavel wordt eveneens gerekend met 
de parkeernormen op basis van het te ontwikkelen 
programma, op dit moment is er geen sprake van 
een overeenkomst waarin dat vastligt. In een eer-
dere conceptovereenkomst werd ook uit gegaan 
van compensatie van de bestaande parkeerplaat-
sen hetgeen nu niet meer het geval is. Er worden 
in totaal 6.742 plaatsen nieuw gebouwd (dit is 
gedeeltelijk vervanging van bestaande plaatsen VU 
en openbare ruimte). In het UB wordt een geactua-
liseerde parkeertabel opgenomen. Ten opzichte van 
de berekeningswijze in het Startbesluit wordt 26% 
reductie behaald in het aantal nieuw te bouwen par-
keerplaatsen waardoor ruim wordt voldaan aan de 
eis tot 20% reductie.
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Indicatie ondergrondse ordening 
met locatie voorzieningen
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7. Ondergrondse ordening
7.1 Algemeen

Integrale benadering 

De verdichting die in het Kenniskwartier gaat plaats-
vinden, vraagt om een integrale benadering van het 
bovengrondse (stedenbouwkundig, verkeerskundig 
en water) en het ondergrondse (kabels en leidingen, 
tunnels en parkeergarages) ontwerp, zowel voor 
Zuidas-  als voor VU/VU- mc grondgebied. De FSI in 
het Kenniskwartier is dermate hoog dat het gebied 
alleen kan functioneren wanneer ondergrondse or-
dening onderdeel uitmaakt van het planvormings-
proces. In de aanloop naar dit Uitvoeringsbesluit 
zijn het stedenbouwkundig ontwerp en het onder-
grondse ontwerp dan ook nauwkeurig op elkaar 
afgestemd. Zo ontstaat een gebalanceerd, afgewo-
gen ontwerp waarbij de ondergrond en bovengrond 
integraal zijn afgewogen. 

Aansluiting van bouwblokken

Aansluiting van gebouwen op nutsvoorzieningen zal 
zo veel mogelijk blokgewijs gebeuren, dit betekent 
dat een bouwblok op een punt alle nuts- aansluitin-
gen krijgt. Dit om de ondergrondse ruimte optimaal 
te benutten en tegelijkertijd de kwaliteit van het 
maaiveld en de bereikbaarheid van de gebouwen 
zo min mogelijk te bedreigen met opbrekingen. De 
blokaansluiting zal vanuit het hoofdringtracé wor-
den uitgevoerd, bij voorkeur via de parkeergarages. 
De distributie naar de diverse gebouwen van een 
bouwblok zal inpandig worden opgelost.

7.2 Energie

Energiecentrale VU

De energiecentrale VU levert energie en warmte 
aan de VU, aan VU- MC en aan het openbare net. 
Verder levert het water, perslucht en koude aan VU 
en VU- MC. De energiecentrale beschikt over een 
warmtekrachtinstallatie en vijf verbrandingsketels, 
gestookt op aardgas. Levering van aardgas vindt 
plaats middels een 23 bar leiding in de Van Der 
Boechorststraat. Voor deze gasleiding gelden veilig-
heidsvoorschriften ten aanzien van bebouwing en 
functies in de omgeving.
Uitgangspunt voor de komende 10- 15 jaar is dat de 
VU Energiecentrale blijft staan op de huidige locatie. 
In de periode t/m 2013 zullen aan de energiecen-
trale noodzakelijke aanpassingen plaatsvinden in 
verband met veroudering.

Energie- en nutsvoorzieningen

Voorzieningen ten behoeve van kabels en leidingen 
zoals omvormingsstations, schakelkasten, voe-
dingsstations, verdeelstations, WKO, rioolgemalen 
en overige distributievoorzieningen dienen zo veel 
mogelijk inpandig te worden gerealiseerd. 

In ieder geval dient in het gebied te worden opge-
nomen:
• Onderstation elektriciteit. Naar het huidige  
 inzicht gaat het om een 20kV/150kV sta-   
 tion. Wensbeeld is een locatie gekoppeld   
 aan de (locatie) Energiecentrale VU. 
• Hulpwarmtecentrale. Noodzaak is afhanke-  
 lijk van de ontwikkelingen van de Energie  

 centrale VU. Wensbeeld is een locatie ge-   
 koppeld aan de (locatie) Energiecentrale   
 van de VU. 
• Persgemaal riolering (2x). Vervanging van  
 het huidige persgemaal ter hoogte van   
 het kruispunt Boelelaan – van Boechhorst  
 straat.  Capaciteitsuitbreiding in    
 verband met de toevoeging van
 programma, wensbeeld voor dit  nieuwe   
 persge maal is een locatie halverwege de  
 Mahlerlaan.
• Overslagstation gas. Wensbeeld locatie ter  
 hoogte van het kruispunt Buitenveldertsel  
 aan / A.J. Ernststraat. 

Onderwerp van studie of nadere afweging is:
• Noodzaak van een Bergbezinkbassin, loca  
 tie De Boelelaan.
• Centraal WKO systeem. Gezien de grote   
 bouwvolumes in relatie tot de duurzaam  
 heidsambitie zou een WKO zonering of een  
 centraal WKO systeem een optimalisering  
 in rendement kunnen zijn. 
• Centraal afval(ophaal)systeem. Bij een   
 nadere studie dienen expliciet de   
 beheerkosten te worden meegenomen. De  
 schaalgrootte van de individuele    
 bouwblokken is te klein om dit soort voor  
 zieningen zelfstandig te ontwikke  
 len, terwijl het plangebied als geheel hier   
 een goede afmeting voor heeft. Bij   
 uitwerking van de plannen zal aansluiting  
 gezocht worden bij de Energievisie Zuidas.
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Ruimtereservering kabels en 
leidingen
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7.3 Ondergrond en K&L
Ondergrondse constructies 

Onderstaand een opsomming van een aantal onder-
grondse constructies.
• ILT (Kleine) Mahlerlaan. Op basis van de   
 huidige inzichten is in de G. Mahlerlaan en  
 de Kleine Mahlerlaan een integrale   
 leidingen tunnel nodig om de grote   
 hoeveelheid kabels en leidingen  
 te faciliteren. Momenteel wordt onderzocht  
 of door optimalisering kan worden vol-   
 staan met een bundeling van K&L.  
• Bundeling Van der Boechorststraat. Op ba  
 sis van het beoogde programma dient een  
 bundeling van kabels en leidingen   
 te worden gerealiseerd. 
• In het gebied zullen een aantal bruggen   
 over het water moeten worden ge  
 realiseerd.
• Tunnels VU/VU- MC (bestaand en nieuw). 
• Energievoorziening ten behoeve van de tra-  
 minfrastructuur, waarbij mogelijk een on-   
 dergronds gelijkrichterstation wordt aange-  
 legd.
• Onder de toekomstige gebouwen worden  
 parkeergarages aangelegd.
Kabels en leidingen - Hoofdringtracé (MENZ)

In het gebied is een hoofdringtracé voor energie en 
nutsvoorzieningen in de Zuidas beoogd zoals ver-
woord in de MENZ studie 2007. Dit tracé maakt de 
leveringszekerheid van energie en nutsvoorzienin-
gen in de Zuidas mogelijk.
Het hoofdringtracé is voorzien in de G. Mahlerlaan. 
In het stedenbouwkundige plan is een defi nitief tra-

cé opgenomen (zie fi guur ondergronds inrichtings-
plan). De aan het tracé te stellen eisen worden in 
overleg met de betrokken netbeheerders bepaald. 
Op basis van de MENZ studie 2007 en de gesprek-
ken met de netbeheerders dient het tracé in ieder 
geval te faciliteren:
� 10kV, 20kV, 50kV en mogelijk 150 kV ver  
 bindingen
� warmteleidingen (aanvoer en retour),
� koudeleidingen (aanvoer en retour),
� (gecombineerde) blus- /drinkwaterleiding,
� Persleiding- /onderheid transport riolering,
� schoon regenwaterriool, en
� mantelbuizen ten behoeve van telecomka  
 bels.

Kabels en leidingen - Overige tracés

Naast het hoofdringtracé (MENZ) liggen er een 
aantal kabels en leidingen in het gebied die als 
uitgangspunt voor verdere planuitwerking moeten 
worden meegenomen. Concreet gaat het om twee 
hoofdtransport waterleidingen in de De Boelelaan, 
een persriool in de De Boelelaan, een warmteleiding 
(aanvoer en retour) in de Van der Boechorststraat 
(tussen Energiecentrum VU en G. Mahlerlaan) en om 
een 23 bar gasleiding in de Van der Boechorststraat 
(tussen A.J. Ernststraat en Energiecentrum VU). In de 
A.J. Ernststraat is een tracé voor een 8 bar gasleiding 
voorzien (MENZ studie 2007). Kaderstellend zijn het 
Drinkwaterplan Zuidas 2008 en het Rioleringsplan 
Zuidas 2007. 

Koppelveld

Ten westen van de Buitenveldertselaan ligt in de G. 

Mahlerlaan een ‘koppelveld’ (een kabel-  en leiding-
knooppunt met kabelmoffen, leidingafsluiters en 
appendages behorende bij de ILT Mahlerlaan) met 
een oppervlakte van circa 20x30 m. Dit koppelveld 
zal aangepast moeten worden om het beoogde 
stedenbouwkundige ontwerp mogelijk te kunnen 
maken. Bij de ILT en de bundeling moeten ook kop-
pelvelden worden aangelegd, deze komen aan alle 
uiteinden van de constructies. Door de MENZ wordt 
momenteel onderzocht op welke wijze deze kop-
pelvelden het beste in de boven-  en ondergrond 
kunnen worden ingepast.

7.4 Maaiveld hoogtes

De toekomstige maaiveldhoogtes in het plangebied 
Kenniskwartier zijn gebaseerd op het toekomstige 
DOK, de huidige maaiveldhoogtes van de aangren-
zende gebieden en de plaatselijk benodigde opho-
gingen om grondwateroverlast te voorkomen. Het 
huidige maaiveldniveau van het exploitatiegebied 
varieert tussen circa NAP - 0.70 en 0 meter. Bij reali-
satie van het DOK moet aangrenzend worden opge-
hoogd tot circa NAP +6.40 meter.

Het gebied nabij het westelijk deel van de G. Mahler-
laan moet tot circa 0 m NAP worden opgehoogd om 
wateroverlast te voorkomen. Voor bestaande ge-
bouwen dienen ontwaterende middelen ingezet te 
worden om de grondwaterstanden aan de grondwa-
ternormen te laten voldoen. Hiervoor dient nog een 
nadere uitwerking plaats te vinden, een robuuste, 
beheersvriendelijke en duurzame oplossing is hier-
bij uitgangspunt.
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Duurzaamheid: klimaat- neutrale gebouwen van Ken Yeang 

( uit: Dictionary of Ecodesign,  Rethinking the Environmental Filter, door R. Powel)
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8. Duurzaamheid
Het gebied, de gebouwen en de voorzieningen heb-
ben een hoge kwaliteit en een duurzame uitstraling. 
Hiermee wordt een omgeving geschapen waarin 
wetenschap, onderwijs, onderzoek, ziekenhuis, 
kantoren, bewoners en bezoekers optimaal kunnen 
gedijen en waarin de gezondheid en het geluk van 
mensen centraal staat. Onderstaande ambities heb-
ben betrekking op alle partijen in het plangebied.

Kwaliteit en duurzaamheid zijn de weerslag van sa-
menwerking tussen VU, VUMC, de gemeente en de 
andere stakeholders in het gebied. Concreet komt 
de samenwerking tot uiting in:
• Een gedeelde visie op de duurzame ontwikke-
ling van het gebied, die zodra daartoe aanleiding is 
wordt geactualiseerd en die een fl exibele en adap-
tieve invulling mogelijk maakt. 
• De wens om de denkkracht en de creativiteit van 
wetenschap en studenten te gebruiken voor de 
duurzame ontwikkeling
• De lange termijn doelstellingen die worden over-
eengekomen en vastgelegd.
• Een focus op een gegarandeerde en zekere ener-
gievoorziening voor de vitale functies in het gebied
• Instrumenten die kunnen worden gebruikt om de 
duurzaamheid te meten, zoals BREEAM voor ge-
biedsontwikkeling
• Het streven naar het mengen van functies die niet 
alleen zorgen voor een levendigheid van het gebied, 
maar die het ook mogelijk maken om energieover-
schotten te gebruiken om energietekorten op te 
vangen.
• Het periodiek vastleggen van de stand van zaken 
m.b.t. de duurzame ontwikkeling, zowel in fi nan-

ciële zin als in het gebruik van grondsto� en en 
energie en in de bijdrage aan de verbetering van de 
leefomgeving.
• Het onderkennen van de mogelijkheden die de 
ontwikkelingen hebben voor het onderwijs, het 
duurzame curriculum en de voorbeeldfunctie voor 
duurzame ontwikkeling elders.

Om te voldoen aan de gemeentelijke ambities ten 
aanzien van klimaatneutraal bouwen in 2015, zullen 
alle woningen en kantoren die voor 2011 in aanbouw 
worden genomen minstens half klimaatneutraal zijn 
en woningen en kantoren waarvoor de vergunning 
na 1- 1- 2011 wordt verleend geheel klimaatneutraal 
worden gebouwd. Er wordt conform de ambitie van 
de VU gestreefd naar een zelfvoorzienendheid voor 
warmte, koude en elektriciteit. Bij het ontwikkelen 
van het gebied wordt gestreefd naar het predicaat 
‘BREEAM-  Excellent’ of gelijkwaardig. 
Gebouwen zijn fl exibel en veranderbaar en gericht 
op meervoudig gebruik en zijn/worden zo levens-
loopbestendig. Het mengen van wonen en werken 
in een gebouw wordt aangemoedigd.

De fl exibiliteit komt onder meer tot uiting in het 
ontwerp waar rekening gehouden wordt met het 
aanbrengen van en bij voorkeur integreren van 
zonnepanelen in die oppervlakken die daarvoor in 
aanmerking komen zoals gevels op het zuiden en 
daken. Op de daken wordt zoveel mogelijk een 
combinatie van duurzaamheid doelen nagestreefd: 
vergroting groen oppervlakte en leefruimte, vertra-
ging en vermindering waterafvoer, zonnepanelen, 
etcetera. Dit kan tevens bijdragen aan het vermin-

deren van het urban heat effect. De ambitie is om 
ten minste 40% van het toekomstige verharde op-
pervlakte aan te leggen met vertraagde hemelwa-
terafvoer.

In de periode van het uitvoeringplan (2010- 2020) 
zal de omschakeling plaats vinden van energievra-
gende gebouwen naar energieproducerende ge-
bouwen. Het plan zal deze transitie mogelijk maken 
en bevordert de uitwisseling van energieoverschot-
ten en energietekorten in het plangebied. In de 
ondergrond worden voorzieningen aangebracht die 
dat mogelijk maken. Gebouwen met een specifi eke 
functie worden zo gesitueerd dat een energieover-
schot dan wel een energietekort met andere gebou-
wen in de omgeving kan worden uitgewisseld 
Openbare en semiopenbare voorzieningen in het 
gebied dragen bij aan de leefbaarheid en nodigen 
velen uit tot een duurzaam gebruik van deze voor-
zieningen
Hoewel effi ciënt materiaalgebruik een onderdeel is 
van de BREEAM- beoordeling staat het verminderen 
van het materiaalgebruik als een duidelijke doel-
stelling die de kosten van het bouwen en de over-
last door minder transportbewegingen voor aanvoer 
van materialen en afvoer van bouwafval drastisch 
kan verminderen.
Voor gebouwen en gebouwde parkeervoorzieningen 
is levensloopbestendigheid een essentieel criterium 
om aan de nodige fl exibiliteit te kunnen voldoen. Ze 
worden ontworpen voor de transformatie.
In de parkeervoorzieningen zijn voldoende plaatsen 
opgenomen die zijn voorzien van een zogenaamd 
oplaadpunt voor elektriciteit.
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bestaand watersysteem nieuw doorgaand watersysteem +  oplossen afwatering gebied Kenniskwartier

Voorbeelden maaiveld afstroming van regen welke in het maaiveldontwerp is geïntegreerd

Watersysteem
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9. Water

Zuidas visie water

Voorbeeld van een waterplein dat kan zorgen voor 
een innovatieve waterberging functie in het gebied

(bron: De Urbanisten uit Rotterdam, opgenomen in 
waterplan Rotterdam)

Waterstructuur

Grote aanpassingen zijn gemaakt ten aanzien van 
eerdere ontwerpen voor de waterstructuur (Visie 
Zuidas 2009, Startbesluit Kenniskwartier). Een 
noordelijke verbinding is ruimtelijk niet mogelijk 
gebleken zonder hierbij een afdoende robuust-
heid aan de waterstructuur mee te geven. Ook het 
doortrekken van de De Boelegracht conform het 
projectbesluit De Boelelaan is komen te vervallen. 
Ruimtelijk  gemotiveerd om de campus functie over 
de De Boelelaan heen beter te kunnen verbinden, 
alswel het verbinden van de VU- MC en de campus 
over de Boechorststraat. Op het schaalniveau van 
het plangebied Zuidas heeft het Kenniskwartier zo 
een � inke wijziging van de waterstructuur teweeg 
gebracht.
De belangrijkste aanpassing van de waterstructuur 
is dat de gracht in de Boelelaan wordt vervangen 
door een waterstructuur ten oosten en ten zui-
den van de Universiteitskavel. De Boelelaan wordt 
hiermee een verbindende element en niet meer 
een scheidende element in het Kenniskwartier, 
met voldoende ruimte voor de afwikkeling van het 
doorgaand verkeer. De hoofdingangen van de Uni-
versiteitsgebouwen en mogelijkheden voor voorzie-
ningen in de plinten worden kenmerkend voor deze 
stadsstraat. De watergangen ten noorden van de De 
Boelelaan bij de afslag van de snelweg worden ver-
vangen door een robuuste drainage en ophoging, 
waarmee ruimte ontstaat voor het doortrekken van 
de � etsroute van de G. Mahlerlaan en toekomstige 
ontwikkelingen aan de Amstelveenseweg.
Deze wijziging in waterstructuur heeft een door-
werking op vrijwel alle waterthema’s die ten be-

hoeve van de inpassing van het systeem opnieuw 
beschouwd dienen te worden. De zuidelijke ligging 
en het dempen van de bestaande watergangen leidt 
ertoe dat watergangen uit het gebied verdwijnen.
De waterstructuur wordt nu langs de randen van het 
projectgebied ontwikkeld en vormt zo een grens 
tussen het Kenniskwartier en de rest van Buitenvel-
dert. De waterstructuur krijgt een breedte van 26,5 
meter gelijk aan de De Boelegracht ten zuiden van 
Gershwin. Voor de inpassing van de sportvelden 
is gekozen voor een begrenzing met watergangen 
en hierbij is de breedte aangepast tot 10,5 meter 
rondom de sportvelden.
Met het vervallen van de noordelijk loop in het wa-
tersysteem en het behouden van de bestaande wa-
terinlaat vanuit De Nieuwe Meer onder de Amstel-
veenseweg door ontstaat hier een doodlopende tak. 
Dit staat haaks op het principe van een robuuste 
waterstructuur zonder doodlopende watergangen. 
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Water en waterberging
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Extra aandacht voor de waterkwaliteit is hierom 
gewenst. Oplossingen hierbij zijn een voldoende 
brede waterpartij, uitmonden van HWA- afvoer op 
doodlopende watergang en/of een waterkunstwerk 
middels fontein die stroming en beluchting ver-
zorgt.

Waterberging 

In het Startbesluit Kenniskwartier is een waterber-
gingsopgave van 4,7 ha geformuleerd tezamen 
met een alternatieve waterberging van 10.000 m3. 
Deze kwanti� cering is conform de waterbergings-
kaart afgeleidt van de “Berekeningssytematiek en 
Referentiesituatie” (Waternet, 2008) voor het gehele 
plangebied van de Zuidas. Onder voorwaarde van 
een robuuste waterhuishouding kan een deel van de 
traditionele waterbergingsopgave middels alterna-
tieve waterbergingen ingevuld worden.
De grootschalige alternatieve waterbergingen op 
Zuidas zijn geprojecteerd onder de sportvelden in 
het Kenniskwartier. Eerdere verkenningen hebben 
een aangetoond dat een bergingskelder van 10.000 
m3 per sportveld te realiseren is. 
De waterstructuur op de plankaart heeft een opper-
vlakte van 2.4 ha. De opgave voor extra waterber-
ging is toegenomen tot 3.3 (2,3 ha vanwege het te

kleine wateroppervlak en 1,0 ha als 15%- compen-
satie voor de extra hoeveelheid
verharding) doordat minder water in de plankaart 
voorkomt. Middels uitbreiding van de alternatieve 
waterberging kan dit worden opgelost. Van belang 
daarbij is dat dit in open verbinding met het water-
systeem staat en onder voorwaarde dat het water-
systeem robuust genoeg is om het water voldoende 
snel door het systeem te laten verplaatsen. Belang-
rijk uitgangspunt hierbij is dat het groene
middenterrein binnen het zuidelijk deel van het VU-
MC conform de plankaart als onverhard oppervlak 
ingericht wordt (dus met een waterdoorlatend maai-
veld en zonder een ondergrondse parkeergarage).
In plaats van de aanleg van extra oppervlaktewater 
wordt de waterberging gerealiseerd als alternatieve 
waterberging (1 m³ alternatieve waterberging is in 
de Zuidas ongeveer gelijk aan 2,5 m² oppervlakte-
water). Deze extra alternatieve waterberging voor 
de afwijking tussen de plankaart en de waterber-
gingskaart moet een inhoud van minimaal 13.000 
m³ moeten hebben. De totale hoeveelheid
alternatieve waterberging in het deelgebied Kennis-
kwartier komt dan op 25.000 m³ (circa 2,5 voetbal-
veld). 

Grondwater 

In een onderzoek van IBA (Wateradvies Kennis-
kwartier, versie 10 maart 2010) is een grondwater 
modellering voor de aangepaste waterstructuur op-
genomen die laat zien dat met het verwijderen van 
de waterstructuren uit het middengebied en noor-
delijk deel er zonder aanvullende maatregelen een 
grondwaterstandstijging in het noord- westelijke 
deel optreedt. Voor de ontwikkelende gebieden in 
het noordelijk deel dient plaatselijk een ophoging 
van het maaiveld plaats te vinden. Om grondwater-
standen te beheersen zullen de parkeergarages in 
de noordelijke kantorenstrook aansluitend moeten 
worden uitgevoerd, dan wel zal een andere verticale 
afsluiting moeten worden gerealiseerd (uitgaande 
van DOK onafhankelijkheid, als er geen DOK wordt 
gerealiseerd). Mogelijk dat het aangelegde DOK 
hiervoor kan dienen. Ook zal een drainage worden 
aangelegd ten noorden en westen van het VU- MC 
om de grondwaterstanden hier te beheersen.
 
Hemelwater

In de opeenvolgende visies en PvE’s is telkens de 
ambitie geuit om op minimaal 40% van het verhard 
oppervlak, het hemelwater vertraagd tot afvoer te 
brengen. Dit kan zowel op de daken van gebouwen, 
de kavel als de openbare ruimte. Dit kan middels 
een combinatie van groene/blauwe daken, in� ltra-
tievoorzieningen, waterpleinen, wadi’s of eventuele 
andere technische oplossingen die ervoor zorgen 
dat hemelwater niet direct het oppervlaktewater be-
last. Waternet is voornemens om dit vast te leggen 
in een waterretentie nota welke geldt zodra deze 
is vastgesteld. Deze eis kan in toekomstige bouw-
enveloppen worden vastgelegd. De combinatie van 
voldoende vertraagde afvoer van hemelwater en 
voldoende waterberging maken het tot een goed 
werkend systeem. 

Tabel 6: Wijziging van het totaal, verhard en wateroppervlak en de bijbehorende waterberging voor de verschillende per-

ceeleigenaren voor de eindsituatie van het Kenniskwartier (waarbij de resterende waterbergingsopgave geheel bij de Ge-

meente ligt)

Wijziging totaal
Oppervlak [ha]Perceeleigenaar

Wijziging verhard
Oppervlak [ha]

Wijziging water
Oppervlak [ha]

Benodigde extra wateroppervlak [m2]
of alternatieve waterberging [m3]

VU, incl. sportpark
VU mc

-3,54 (excl. sportpark) +1,54 (incl. sportpark)

+2,22
+0,23 0 m2 of 0 m3

+0,63 +0,33 0 m2 of 0 m3

0 m2 of 0 m3

Gemeente, incl. erfpacht
en recht van opstal

+9,34
(excl. sportpark)

-0,72

Particulier

+2,94 
(incl. sportpark)

totaal
0,00 0,00 0,00
+0,03 +13,10 -0,16 21.288 m2 of 8.520 m3

21.288 m2 of 8.520 m3
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Resterende locaties dove gevels na plaatsing van geluidsschermen
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10. Milieu
10.1 Geluid

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor Ken-
niskwartier. Onderzocht zijn de mogelijkheden voor 
woningbouw en een school in relatie tot mogelijke 
geluidshinder van het verkeer (o.a. A10). In het on-
derzoek is uitgegaan van een situatie zonder tun-
nels in het dokgebied en de bestaande A- 10 buiten 
de dok- zone. Wanneer de tunnels zijn gerealiseerd 
komen de voornaamste geluidbronnen (het grootste 
deel van de A10 en de sporen) ten dele te vervallen, 
omdat de westelijke tunnelmond halverwege het 
Kenniskwartier komt. 

Binnen het exploitatiegebied worden zowel geluid-
gevoelige als niet- geluidsgevoelige bestemmingen 
ontwikkeld. De geluidgevoelige bestemmingen zijn 
wonen en onderwijs, de niet- geluidsgevoelige be-
stemmingen zijn commercieel en werk. Het gebied 
is gelegen binnen de geluidzones van de rijksweg 
A10, de Buitenveldertselaan met inbegrip van tram-
lijn, de Boelelaan met inbegrip van nieuwe tramlijn 
en het spoorwegtraject Amsterdam Zuid WTC -  Am-
sterdam Schiphol, inclusief metrolijnen. Het gebied 
wordt in akoestisch opzicht sterk beïnvloed door 
de Rijksweg A10 en de genoemde stedelijke we-
gen. Minder van invloed zijn de geluidbelastingen 
afkomstig van de Amstelveenseweg en de Van der 
Boechorststraat. De Gustav Mahlerlaan heeft een 
maximumsnelheid van 30 km/uur en heeft daardoor 
geen zone. De hoogte van de geluidbelasting van de 
Mahlerlaan is in dit onderzoek voor het aspect stille 
zijden wel beschouwd.

De Wet geluidhinder heeft een stelsel van voorkeurs-
grenswaarden en toelaatbare ontheffi ngs-  waarden. 
Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaar-
de, maar niet van de maximale ontheffi ngswaarde, 
dient ontheffi ng te worden aangevraagd bij de ge-
meente. Hogere waarden worden verleend mits de 
woningen in principe eveneens beschikken over 
tenminste één stille zijde. Bij overschrijding van 
de ontheffi ngswaarde is in principe geen bouw van 
woningen mogelijk tenzij deze worden voorzien van 
dove gevels of geluidsschermen.

Het plan Kenniskwartier is doorgerekend op basis 
van de plankaart en de voorbeeldverkaveling. Er is 
in de geluidstudie vanuit gegaan dat de kantoren-
strook wordt gebouwd met eventuele aanvullende 
geluidschermen voordat de woningen worden ge-
realiseerd. De kantorenstrook aan de A10 fungeert 
dan als geluidwering. 

Zonder aanvullende geluidschermen worden bij vrij-
wel alle woningen de voorkeursgrenswaarden van-
wege een of meerdere geluidbronnen overschreden. 
Alleen indien een woning eenzijdig aan een binnen-
hof wordt georiënteerd is een aantal locaties aan 
te wijzen waar wordt voldaan aan alle voorkeurs-
grenswaarden. Ook wordt op een aantal plaatsen 
de maximale ontheffi ngswaarde overschreden. Op 
deze plaatsen dienen dove gevels of vliesgevels te 
worden toegepast. Het blijkt hierdoor niet mogelijk 
om het beoogde woningbouw programma te maken 
zonder geluidschermen of DOK.
De geluidberekeningen zijn ook uitgevoerd met een 
doorgaand geluidscherm van 3 m hoogte dat loopt 

vanaf de Buitenveldertselaan evenwijdig aan de A10 
en vervolgens evenwijdig aan de zuidelijke oprit tot 
aan de Amstelveenseweg. Dit geluidscherm kan ter 
hoogte van blok 1- 3 worden beperkt tot 3 separate 
geluidschermen ter hoogte van de straatjes lopend 
van de A10 tot de G. Mahlerlaan. Ter plaatse van 
de woningen op kavels 5 en 6 zijn de dove gevels 
als gevolg van het geluidscherm opgeheven waar-
door deze woningen met voldoende kwaliteit kun-
nen worden gerealiseerd. In de fi guur is aangegeven 
waar dove gevels of gebouwgebonden geluidscher-
men moeten worden toegepast: in het straatje tus-
sen kavels 1 en 2, ten oosten van kavel 3, en ten 
noord- westen van kavel 4 (W+N gebouw VU). Dit 
betreft voornamelijk kantoor-  en onderwijsfuncties. 

10.2 Flora en fauna
In het plangebied worden voor deelgebieden die 
binnen enkele jaren worden ontwikkeld natuur-
toetsen uitgevoerd. Gezien de lange doorlooptijd 
van het plan zal dit regelmatig gecomplementeerd 
en geactualiseerd moeten worden. De conclusies 
van de inmiddels uitgevoerde onderzoeken is dat 
er vanuit de Flora-  en faunawet geen soorten aan-
getroffen zijn die een belemmering vormen voor de 
toekomstige ontwikkeling van Kenniskwartier. In 
het exploitatiegebied zijn nauwelijks hoogwaardige 
natuurwaarden aanwezig. 

10.3 Windklimaat
Zodra de defi nitieve verkaveling is bepaald wordt 
voorafgaande aan het nieuwe bestemmingsplan een 
windhinder studie uitgevoerd.
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10.00 uur, 21 maart

14.00 uur, 21 maart

12.00 uur, 21 maart

16.00 uur, 21 maart

Bezonning van voorbeeldverkaveling
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10.4 Bezonning en daglichttoetre-
ding
De plankaart en voorbeeldverkaveling zijn zo opge-
steld dat er voldoende woonkwaliteit gerealiseerd 
kan worden. Dit lukt door bijvoorbeeld de hoogte 
van de bebouwing direct aan de woningen lager te 
houden (geen torens) en de binnenterreinen op een 
minimaal maat te houden.
  
Er bestaan overigens geen landelijk wettelijk vast-
gelegde 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 (of een afgeleide daarvan) 
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 ven-
sterbank 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. Het huidige plan voldoet daaraan.

10.5 Bodem en archeologie
Bureau Monumenten en Archeologie heeft een Ar-
cheologisch bureauonderzoek ( BO 10- 039 Amster-
dam 2010) uitgevoerd in het gehele plangebied. De 
doelstelling van dit onderzoek was om het cultuur-
historische verleden van het plangebied in kaart te 

brengen en daarmee een beeld te krijgen van de 
archeologische sporen die in de bodem aanwezig 
kunnen zijn. Het onderzoek heeft ondermeer gere-
sulteerd in een kaart waarin de archeologische ver-
wachting is weergegeven. Hieruit blijkt dat:
- ter plaatse van de Amstelveenseweg en de  
 aangrenzende terreinen van VU- MC hoge   
 archeologische waarden worden verwacht;
- ter plaatse van het exploitatiegebied ten   
 noorden van de De Boelelaan lage   
 archeologische waarden worden verwacht;
- het terrein van de huidige VU- campus   
 wordt  vrijgesteld van verder archeo-   
 logisch onderzoek.

10.6 Luchtkwaliteit
Het programma van het Kenniskwartier is onderdeel 
van het totale Zuidas- programma dat is opgenomen 
in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit (NSL). Het NSL is een samenwerkingspro-
gramma van rijksoverheid en decentrale overheden 
in de gebieden waar de normen worden overschre-
den. Door de samenwerking in het NSL wordt een 
substantiële verbetering van de luchtkwaliteit be-
reikt. Op 1 augustus 2009 is het NSL in werking 
getreden. Het NSL heeft een looptijd van 1 augustus 
2009 tot 1 augustus 2014. Gedurende de looptijd 
van het NSL wordt jaarlijks gemonitoord hoe het 
staat met de luchtkwaliteit en de uitvoering van pro-
jecten en maatregelen.

10.7 Externe veiligheid
Zuidas heeft onderzoek laten doen naar externe 
veiligheidsrisico’s van A10, waaruit blijkt dat geen 
onacceptabele risico’s zullen optreden. Vanwege 
aanpassingen in het programma dient nog een 
actualisatie te worden uitgevoerd. In de toekomst 

worden gevaarlijke stoffen (LPG) niet meer via A10 
vervoerd. De noordelijke ontwikkelingen van het 
plangebied liggen tevens in de risicozone van het 
spoornetwerk. Maar aangezien daar geen (of ver-
waarloosbare)transporten met gevaarlijke stoffen 
over plaatsvinden, zijn die risico’s verwaarloosbaar 
klein. De hoogtebeperkingen vanwege het LIB zijn 
(van west naar oost) circa 58,5 m en 66 m +  NAP. 
Naar de gasleiding welke de energiecentrale van VU 
voorziet van gas wordt nog onderzoek gedaan irt de 
nieuwbouw van VU en VU- MC.
Overige externe veiligheidsrisico’s zijn niet aanwe-
zig in het plangebied. In een latere fase wordt on-
derzocht hoe geplande gevoelige bestemmingen in 
de Amvb gevoelige bestemmingen, basisschool en 
kinderdagverblijf, worden ingepast.

10.8 MER(-beoordeling)
In november 2007 is voor de laatste vier fl ankpro-
jecten waaronder Kenniskwartier, een m.e.r.- beoor-
deling uitgevoerd. De beoordeling was noodzakelijk 
gezien de omvang van deze projecten die onder-
deel van de Zuidas- ontwikkeling uitmaken. In deze 
‘m.e.r.- beoordeling Nieuwe Zuidasfl ankprojecten 
Amsterdam’ is geconcludeerd dat zich bij de af-
zonderlijke deelprojecten geen bijzondere omstan-
digheden voordoen die ertoe leiden dat er sprake is 
van aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu. 
Daarom heeft de gemeenteraad van Amsterdam op 
23 april 2008 besloten dat er voor deze projecten, 
waaronder Kenniskwartier, geen MER hoeft te wor-
den opgesteld. Door de toename van het program-
ma is inmiddels door de VU en VUMC en Zuidas-
fl anken een startnotitie opgesteld ten behoeve van 
het opstellen van een MER.
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Exploitatiegebied
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11. Grondexploitatie
11.1 Inleiding
Voor dit Uitvoeringbesluit zijn alle � nanciële aspec-
ten van de planuitvoering in het exploitatiegebied 
onder gebracht in een grondexploitatie. Het ste-
denbouwkundig plan, het programma en de fase-
ring vormen de basis van de grondexploitatie. De 
� nanciële paragraaf is de toelichting op de grond-
exploitatie en geeft inzicht in de investeringen, de 
opbrengsten, de fasering, mogelijke risico’s en het 
� nanciële resultaat van de planrealisatie van Kennis-
kwartier. Een groot deel van het exploitatiegebied is 
in eigendom van de gemeente.

11.2 Grondgebruik en dichtheid
Het plangebied is ongeveer 30 hectare groot. Het 
stedenbouwkundig plan gaat uit van  een  totaal 
uitgeefbaar oppervlak van 8,6 hectare. Het in te 
richten openbare gebied, inclusief de stadsstraten, 
is ongeveer 21,7 hectare. Voor een indicatie van de 
plandichtheid wordt uitgegaan van de � oor space 
index (fsi). De netto fsi is de totale oppervlak van 
het programma in m² bvo gedeeld door het totale 
grondoppervlak van de uitgeefbare kavels. De netto 
fsi in het expoitatiegebied bedraagt circa 5 tot 7.

11.3 Investeringen
De kosten zijn gerelateerd aan het functievrij ma-
ken, bouwrijp maken, aanpassen ondergrondse in-
frastructuur, inrichting openbare ruimte en de her-
pro� lering van de stadsstraten. De grondexploitatie-
begroting is gebaseerd op planspeci� eke kostenra-
mingen en normbedragen voor de materialisatie van 
de Zuidas.  Het functievrij maken van het huidige en 
de realisatie van het toekomstige sportcomplex van 
SC Buitenveldert, inclusief de nieuwe aanleg van vier 
kunstgrasvelden, het clubgebouw en een tribune, is 

onderdeel van de grondexploitatie Kenniskwartier, 
evenals de herhuisvesting en de nieuwe opbouw van 
de schooltuinen. Vanuit de waterbergingsopgave 
voor Kenniskwartier wordt onder een gedeelte van 
de sportvelden tevens een waterbergingskelder aan-
gebracht. Bij de inrichting van de openbare ruimte 
worden binnenstraten tussen de gebouwen en het 
verblijfsgebied aan de plinten in de hoogwaardige 
kwaliteit exclusief uitgevoerd. De herpro� lering van 
de verkeersruimten vindt plaats in de gebruikelijke 
kwaliteit voor stadsstraten. De herpro� lering wordt 
in een aantal fasen uitgevoerd, waarbij tevens de 
kruisingen van de Buitenveldertselaan, De Boelelaan 
en de Amstelveenseweg en de verkeersregelinstalla-
ties aangepast worden. In De Boelelaan wordt tevens 
een extra verkeersregelinstallatie aangelegd om de 
oversteekbaarheid van voetgangers te vergroten. 
Naast de herinrichting van de verkeersruimten 
draagt tevens de aanleg van de nieuwe waterstruc-
tuur bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte. De 
waterstructuur bestaat grotendeels uit een grach-
tenpro� el met een hoogwaardige kademuur en 
bruggen en deels uit een pro� el met zachte oevers. 
Vanwege de hoge verdichtingsgraad, de aangepaste 
rooilijnen en pro� elen en de realisatie van MENZ, is 
een ondergrondse ordening van de infrastructuur 
noodzakelijk, waarmee aanzienlijke kosten gemoeid 
zijn. Voor de planrealisatie en gronduitgifte dient 
verder de tramlus van lijn 16/24 in de Mahlerlaan 
verplaatst te worden. De verlegging van de tramlus 
en de trambaan is onderdeel van de grondexploita-
tie Kenniskwartier en vindt zoveel mogelijk plaats in 
het toekomstige pro� el van De Boelelaan. De kosten 
van het verlengen van de trambaan van lijn 16/24 
naar de toekomstige OV terminal bij het WTC zijn 
als reservering opgenomen in de grondexploitatie. 

Om het woningbouwprogramma te kunnen realise-
ren voordat de tunnels in het dokgebied zijn aange-
legd, is in de grondexploitatie rekening gehouden 
met gevelvoorzieningen en met een geluidsscherm 
langs de A10.

11.4 Opbrengsten
Kenniskwartier voorziet in een functiemenging van 
kantoren, woningen en voorzieningen, waaronder 
een basisschool. Voor het te realiseren programma 
van ongeveer 510.000 m2 bvo zijn de grondop-
brengsten geraamd conform het grondprijsbeleid 
van de gemeente Amsterdam. 

11.5 Grondexploitatieresultaat en 
risico’s
De verwachting is een gunstig resultaat van de 
grondexploitatie, gezien de huidige investerings-
behoefte en de verwachte grondopbrengsten. Dit 
houdt in dat het Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier 
met bijbehorende grondexploitatie � nancieel- eco-
nomisch haalbaar is. De risico’s houden met name 
verband met de fasering van andere projecten in de 
Zuidas zoals het ondergronds brengen en doortrek-
ken van de Noord Zuidlijn i.v.m. relatie tijdelijke 
tramlus.
Vanwege de economische onzekerheid moet, on-
danks de belangstelling vanuit de markt, rekening 
gehouden met mogelijke afzetrisico’s. Er komt een 
nadere uitwerking naar de plankwaliteit, dichtheden 
en woningtypologie, om de samenhang in func-
ties, kwaliteit van het woonmilieu en hiermee de 
afzet te vergroten. Daarnaast zijn er gebruikelijke 
risico’s, zoals gewijzigde wet-  en regelgeving en be-
zwaren in juridisch- planologische procedures.
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Nieuw over oud -  erfgrenzen en nieuwe kavels
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Nieuw over oud: rooilijnen en bestaande bebouwing
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12. Planning en uitvoering
12.1 Planning
Opstellen bestemmingsplan

Tegelijkertijd met het vaststellen van het Uitvoe-
ringsbesluit Kenniskwartier wordt gewerkt aan 
meerdere bestemmingsplannen voor Kenniskwar-
tier. Deze bestemmingsplannen vormen het toet-
singkader voor de bouwaanvragen. Het ligt in de 
lijn der verwachtingen dat het 1e bestemmingsplan 
medio 2011 gereed is.
Bouwrijp maken en start bouw
De eerste ontwikkeling zal plaatsvinden met nieuw-
bouw voor de VU op de locatie van de huidige school-
tuinen en ontwikkelingen op terrein van de VUMC. 
Grote delen van de gebouwen van de VU worden 
gesloopt en weer teruggebouwd. Het huidige Wis-  
en Natuurkundegebouw wordt gesloopt en komt 
(deels) terug op het terrein van de huidige schooltui-
nen. In de SOK is afgesproken dat de start bouw tus-
sen 2010 en 2012 kan plaatsvinden. Momenteel is 
de start bouw in 2012 gepland, echter, de mogelijk-
heid bestaat dat naar aanleiding van de actuele ont-
wikkelingen de start bouw vervroegd kan worden. 
De VUMC is reeds gestart met renovatie en uitbrei-
ding van haar gebied. In 2010 wordt gestart met de 
bouw van “West� ank”, O&D en in 2012 zal “Imaging” 
starten.

12.2 Fasering 
De realisatie van het plangebied Kenniskwartier 
wordt in de volgende fasen gerealiseerd (fasen wor-
den in � guur ruimtelijk weergegeven): 

Fase 0: huidige situatie 2010

Fase 1: bebouwing W+N gebouw, tramlus- kavel en 
VU / VU- MC projecten (2010- 2016)
De tramlus die in het plangebied ligt zal tijdelijk 
worden verplaatst naar de Boelelaan ter plaatse van 
SCB om de ontwikkeling van het kavel W+N en het 
kavel waar de tramlus ligt mogelijk te maken. 
Op het kavel van de huidige schoolwerktuinen 
wordt het nieuwe W+N gebouw van de VU gereali-
seerd (geplande startbouw 2012). Op het kavel van 
de tramlus wordt een kantoor gebouwd (geplande 
startbouw eind 2011).

Fase 2: nieuwbouw kantorenstrook bij A10 (2013-
2025)  
Medio 2013 wordt begonnen met de kantorenont-
wikkeling naast de A10. In deze fase wordt een gro-
tendeels gesloten kantorenwand gerealiseerd welke 
tevens als geluidscherm voor woningen fungeert. 
Tevens wordt het bestaande W+N gebouw gesloopt 
voor de aanleg van de vier voetbalvelden (medio 
2016- 2020).

Fase 3: nieuwbouw woningen en VU / VU- MC bebou-
wing (2014- >2020)
Zodra de SCB is verplaatst kunnen op het voormalige 
complex woningen en voorzieningen worden ont-
wikkeld. De woningen worden pas gebouwd nadat 
een groot deel van de kantoren aan de A10 gereed 
zijn in verband met de noodzakelijke geluidwering 
van de kantoren. De tramlijn kan niet eerder op de 
Buitenveldertselaan / Parnassusweg worden aange-
sloten dan dat de Amstelveenboog ondergronds is 

aangelegd. Dit kan een tijdelijk ruimtebeslag vragen 
van gebied direct ten westen van de Parnassusweg 
/ Buitenveldertselaan. De ontwikkelingen ter plaatse 
van de tijdelijke tramlus op SCB zijn hiervan afhan-
kelijk.
Het zuidelijke terrein van VU en VU- MC wordt verder 
bebouwd. 

Fase 4: aanleg tram en resterende bebouwing 
(>2020)
In deze fase krijgt de tramlus haar de� nitieve plek 
buiten het plangebied, waardoor op de tijdelijke 
plek woningen of voorzieningen kunnen worden ge-
bouwd. De tijdelijke tramlus moet elders in de Zui-
das een de� nitieve ligging krijgen, de tramlijn wordt 
vermoedelijk doorgetrokken richting het oosten 
(station Zuid of mogelijk Gelderlandplein). Tevens 
worden laatste fases van de ontwikkelingen van VU 
en VU- MC gebouwd.

Het plan Kenniskwartier kan worden gerealiseerd 
met of zonder DOK- ontwikkeling. Het plan is daar-
mee DOK onafhankelijk. De afwikkeling van het 
DOK- verkeer is benoemd in hoofdstuk 7. Als het 
DOK wordt gerealiseerd zullen ter plaatse van de 
DOK- straat en de noordelijke kavelgrenzen van de 
kantoren maaiveld ophogingen worden uitgevoerd 
welke noodzakelijk zijn voor een goede aansluiting. 

Er wordt aanvullend op dit Uitvoeringsbesluit een 
faseringsdraaiboek opgesteld waarin alle tijdelijke 
fasen (oa infrastructuur, tram, waterstructuur) over-
zichtelijk worden weergegeven en toegelicht. 
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Fase 1 2015; start bouw 2012 Fase 2 2013- 2020

Fasering
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Fase 3 2020- 2030 Fase 4 2030
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12.3  Bereikbaarheid, Leefbaarheid,  
 Veiligheid en Communicatie

In de voorbereiding van sloopwerkzaamheden, 
bouwrijp maken en bouwen dient aandacht besteed 
te worden aan de eisen die het Protocol Bouwen en 
Werken in de Zuidas stelt aan de bereikbaarheid, 
leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC). De 
maatregelen die in dit kader genomen worden en de 
hieraan verbonden kosten worden beschreven in de 
BLVC- plannen. De bouwende partij (opdrachtgever) 
is verantwoordelijk voor het opstellen van het BLVC-
plan. 
Voor Kenniskwartier zullen met name de plaatsing 
van damwanden, het gebruik van damwandankers, 
de hei- methoden, grondverzet, beschikbaar bouw-
terrein, de terreinafscheiding en de bouwlogistiek 
bijzondere aandachtspunten zijn in het overleg 
met de ontwikkelaar / aannemer. De beperkte be-
schikbare ruimte, de afstemming met het dok en 
de aanwezigheid van grote groepen gebruikers, 
omwonenden en werknemers, maken het bouwen 
in Kenniskwartier tot een bijzondere opgave waarbij 
overlast zoveel mogelijk wordt vermeden.

12.4  Beheer en tijdelijkheid

Ontwerp en beheer openbare ruimte

Het openbare gebied van Kenniskwartier moet in 
alle fasen goed te beheren zijn, er kwalitatief goed 
uitzien, leefbaar en veilig zijn. Dit is mogelijk als de 
openbare ruimte functioneel, vandalismebesten-
dig en (verkeers)veilig is ontworpen en uitgevoerd. 

Stadsdeel ZuiderAmstel is beoogd beheerder van 
de openbare ruimte in Kenniskwartier. Het plan 
Openbare Ruimte Kenniskwartier wordt in een vroeg 
stadium in overleg met het stadsdeel ZuiderAmstel 
opgesteld en getoetst op het aspect beheerbaar-
heid. Het defi nitief ontwerp voor de inrichting van 
de openbare ruimte wordt voorzien van een be-
heerparagraaf.
De inrichting van de openbare ruimte van Kennis-
kwartier en het bijbehorende beheerniveau wordt 
afgestemd op de inrichtingseisen en beheersuit-
gangspunten van de Zuidas. Bijzondere elementen 
worden met de beoogd beheerder afgestemd om 
een goed beheer te bewerkstelligen. Een goed be-
heerde openbare ruimte heeft direct invloed op de 
dagelijkse kwaliteit van de ruimte en daarmee op 
de aantrekkelijkheid, duurzaamheid en veiligheid in 
het gebied.
Voor de semi openbare ruimten en de daar geves-
tigde functies, dwz de eigen grond van de VU en 
de VUMC die deels openbaar toegankelijk zijn, is 
het beheer in handen van de eigenaar. In het plan 
Openbare Ruimte worden de beheergrenzen opge-
nomen.

Afvalinzameling

De afval-  en huisvuilinzameling vindt bij voorkeur 
plaats in ondergrondse containers in de openbare 
ruimte of inpandig. Deze systemen sluiten aan bij 
de systemen die in het stadsdeel gebruikelijk zijn. 
Bij ondergrondse afvalinzameling worden de loca-
ties volgens de normen over het gebied verdeeld en 

zijn goed toegankelijk voor de huisvuilinzamelings-
voertuigen. Bij een inpandig perscontainersysteem 
zijn nadere afspraken met het stadsdeel vereist. 

Het beheer wordt verder uitgewerkt in het op te 
stellen Plan Openbare Ruimte Kenniskwartier. Hierin 
komen ook de te gebruiken materialen aan bod.
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13. Communicatie, inspraak, besluitvorming
Communicatie en Inspraak

Over het concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier 
vindt inspraak plaats. Na vrijgave voor inspraak door 
het Bestuurlijk Overleg Zuidas zal het document 6 
weken ter inzage worden gelegd op de beide stads-
deelkantoren van stadsdeel Zuid en bij het informa-
tieloket van het stadhuis van de gemeente Amster-
dam. Tevens vindt in die periode een inspraakavond 
plaats. Na a� oop van de inspraakperiode worden de 
inspraak-  en adviesreacties samengevat en beant-
woord in de ‘Nota van beantwoording’. Met de hui-
dige en toekomstige gebruikers in Kenniskwartier 
en de marktpartijen vindt regelmatig overleg plaats 
over de voortgang van het project.

Besluitvorming

In het 2e kwartaal van 2010 wordt het concept Uit-
voeringsbesluit Kenniskwartier voorgelegd aan het 
Bestuurlijk Overleg Zuidas om vrij te geven voor in-
spraak. Na de inspraak vindt verdere besluitvorming 
plaats, waaronder advisering door stadsdeel Zuide-
rAmstel (v.a. 1 mei 2010 stadsdeel Zuid genaamd) 
en vaststelling door de gemeenteraad van Amster-
dam (4e kwartaal 2010). Hierna worden de kavels 
uitgegeven en het ontwerp voor de openbare ruimte 
Kenniskwartier opgesteld.
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Ambities en uitgangspunten cam-
pus ontwikkeling VU

De visie van de VU is vastgelegd in Campusvisie en 
kader, VU- kwartier 2010- 2020 (februari 2010). De 
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) kiest voor een 
ambitieuze ontwikkeling op de Zuidas; de realisatie 
van een nieuwe VU- campus die de positie van de VU 
versterkt, nieuwe samenwerkingsvormen mogelijk 
maakt en een aantrekkelijke onderzoeks- , werk-  en 
studieomgeving biedt. Voor Amsterdam is de ont-
wikkeling van VU- kwartier een belangrijke sleutel in 
de voortgang van de Zuidas. Een belangrijke stap 
in die ontwikkeling was de ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de Ge-
meente Amsterdam en de VU in juli 2009. De SOK 
is een contract en dus een verplichting aan de slag 
te gaan.

Om deze ontwikkeling te faciliteren bouwt de VU 
aan een nieuwe campus; hoogwaardige huisvesting 
op de Zuidas. Ontmoeten, verbinden en � exibiliteit 
zijn de begrippen die hierbij centraal staan. De nieu-
we VU- campus op de Zuidas helpt de VU haar doel-
stellingen op het gebied van onderzoek, onderwijs 
en maatschappelijke dienstverlening te bereiken 
en sluit aan op de ontwikkelingen van de Zuidas, 
gericht op het mengen van stedelijke functies. Een 
campus waar studeren, onderzoeken, wonen, wer-
ken, zorgen, ontspannen en ontmoeten samenko-
men en passend bij de wens voorop te willen lopen 
in duurzaamheid. 

Meer concreet wil de VU op inhoudelijk, fysiek en 

historisch niveau verbinding tot stand brengen met 
de locatie en de stakeholders: 
* Uitbreiden aan de noordzijde van de Boelelaan, 
zoals ACTA, Researchvoorzieningen en andere be-
bouwing; 
* Aansluiten bij de allure en stedelijkheid van de 
Zuidas door hogere dichtheden ten noorden van de 
campus te realiseren; tegelijk biedt juist de VU op 
haar campus verschillende kwaliteiten en leeftijden 
van gebouwen aan. 
* Verbindingen realiseren door middel van pleinen, 
transformatiegebieden, entreegebieden, routing e.d. 
om relaties binnen het VU- kwartier te verduidelijken 
en de relatie met de Zuidas te versterken; een goed 
oversteekbare Boelelaan om alle delen van de VU 
bereikbaar te maken; verbindingen realiseren met 
de directe omgeving zoals het Amsterdamse Bos of 
Amsterdam Zuid, zodat een wisselwerking ontstaat 
m.b.t. het gebruik van voorzieningen. 
* Inrichten routing (hiërarchie) en infrastructuur ge-
richt op ontmoeten en bereikbaarheid; 
* Afstemmen en verbinden van stedenbouwkundige 
plannen van VU, VUmc en Zuidas zodat er een een-
duidige ontwikkelvisie en stedenbouwkundig plan 
ontstaat. 

Voor de gebiedsontwikkeling VU- kwartier zijn deze 
thema’s, ontwerpuitgangspunten, belangrijk bij de 
verdere uitwerking van het stedenbouwkundige 
plan: 
* Een integrale campus door functiemenging van 
onderwijs, onderzoek, sport, cultuur, wonen, wer-
ken, horeca etc. ten behoeve van de levendigheid en 
� exibiliteit van het gebied; 

* Opnemen verschillende sport, cultuur- , horeca-  en 
leisurevoorzieningen om levendigheid in de avond-
uren en de weekends te waarborgen; 
* Kiezen voor � exibiliteit, huisvesting moet toekom-
stige keuzen niet onmogelijk; 
* Ontmoetingsplekken zoals (binnen)tuinen, pleinen 
en transformatiegebieden. Een duidelijk levendig 
centraal plein ter oriëntatie en herkenbaarheid, 
maar ook als gebiedstrekker; 
* Relatief kleinschalig bebouwing voor het verbe-
teren van de menselijke maat in het gebied en zo 
ontmoeten vergemakkelijkt; 
* Openbare ruimten ingevuld met groenvoorzienin-
gen, bijvoorbeeld door het opnemen van een bota-
nische tuin; 
* Verbetering en ordening van de entrees van het 
gebied en de gebouwen (formeel en informeel) om 
de identiteit van de campus te versterken; 
* De campus moet een eenheid in diversiteit uitstra-
len, door bijvoorbeeld een uitgebalanceerde plintin-
richting van gebouwen; 
* Functionele clustering van onderwijs en onderzoek 
moeten in het plan de sleutel zijn naar een duide-
lijke stedenbouwkundige structuur. 

Bijlagen
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Toekomstige VU gebouwen zorgen voor de uitstra-
ling en herkenbaarheid van het primaire proces, 
onderzoek en onderwijs. De gebouwen worden 
compacter. Om te voldoen aan de gestelde ambi-
ties, krijgen gebouwen in ieder geval de volgende 
kenmerken: 
* Flexibiliteit in geval van groei, krimp of functiewij-
ziging; 
* Intensief gebruik van gebouwen mogelijk maken, 
door bijvoorbeeld deeltijd masteropleidingen in de 
avonduren aan te bieden; 
* Variatie in soorten werkplekken: informele sociale 
werkplekken, collegezalen en individuele plaatsen 
voor optimale concentratie; 
* Voorzieningen in de nieuwbouw van VU en VUmc 
afstemmen en gezamenlijk gebruiken in het kader 
van de � exibiliteit; 
* Verbindingen creëren tussen studenten, onder-
zoekers, medewerkers, verschillende studies en on-
derzoeksgebieden, samenwerking met VUmc, etc. 
Dit zijn de “formele” ontmoetingsplekken, zoals een 
conferentiecentrum; 
* Ontmoetingsplekken tussen de verschillende ge-
bruikers op een “informele” manier; 
* Universiteitsgebouwen worden beeldmerken, pas-
send bij de identiteit van de VU: architectuur van 
sobere allure zonder “dikdoenerij”; 
* Universiteitsgebouwen met een wetenschappe-
lijke, academische uitstraling; 
* Gebouwen moeten ensemble vormen op de cam-
pus, door bijvoorbeeld entrees, materiaal keuze, ed
* Optimaal faciliteren van het primaire proces on-
derzoek en onderwijs (clustering op basis van disci-
pline, niet op basis van faculteiten); 

* Alle faculteiten gebruiken hetzelfde huisvestings-
model, dat naar behoefte van de gebruikers wordt 
ingevuld. 
* Concentratie van bachelors per cluster om de 
band met hun studie te versterken en logistiek in de 
gebouwen te bevorderen; 
* Voorzieningen voor graduate studenten worden 
dichter bij onderzoekfaciliteiten geplaatst, dan die 
van de bachelorstudenten; 
* Groenvoorzieningen opnemen in binnen-  en bui-
tenplaatsen van gebouwen; 
* Gebouwen hebben waar mogelijk groene, recrea-
tieve en ecologische daken; 
* Gebouwen worden optimaal duurzaam gebouwd, 
met een geminimaliseerd energiegebruik en lage 
onderhoudslasten. 
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