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1. Algemeen 
 
Voor u ligt het Programma van Eisen Stedelijke Ontwikkeling Zuidas, 
samengesteld door het Ingenieursbureau Amsterdam in opdracht van het 
Directeurenteam Zuidas van de Gemeente Amsterdam. De eisen zijn 
aangeleverd door de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (DIVV), 
Waternet (Wnet), stadsdeel ZuiderAmstel (SD), de dienst Ruimtelijke 
Ordening (DRO) en de brandweer Amsterdam.  
 
Doel van het PvE Stedelijke Ontwikkeling  
Programma van Eisen Stedelijke Ontwikkeling Zuidas (PvE) heeft als doel 
vast te leggen wat het absolute minimum is dat de gemeente gerealiseerd 
wil hebben in de Zuidas, in de context van de ambities en wensbeelden die 
in de Visie beschreven staan. Zuidas Amsterdam (ZA) zal de Zuidas 
ontwikkelen en daarna voor de gebruiks- en beheerfase overdragen aan 
de gemeente. Bij de ontwikkeling en overdracht van de gronden bestemd 
voor bebouwing, de openbare ruimte en de hoofdnetten dient dit 
programma van eisen als toetskader.  
Naast dit programma van eisen is er ook een Functioneel Programma van 
eisen Infrastructuur ZuidasDok waarin eisen worden gesteld aan de 
hoofdinfrastructuur in de Dokzone. Programma van Eisen Stedelijke 
Ontwikkeling Zuidas beschrijft samen met het Functioneel Programma van 
eisen Infrastructuur ZuidasDok en de Visie Zuidas 2007 de opgave aan 
ZA. 
 
Relatie met andere documenten 
Het Programma van Eisen Stedelijke Ontwikkeling Zuidas heeft een relatie 
met onderstaande documenten.  
 
De Samenwerkingsovereenkomst (SOK) 
De SOK heeft betrekking op de gebiedsontwikkeling van de openbare 
ruimte en het vastgoed in de breedste zin van het woord. In de SOK zijn 
bindende afspraken vastgelegd met betrekking tot de samenwerking en 
taakverdeling tussen gemeente en onderneming. Het Programma van 
Eisen Stedelijke Ontwikkeling Zuidas is een bijlage van de SOK. 
 

De Modaliteitsovereenkomst (MOD) 
De MOD heeft betrekking op ontwerp, bouw en overdracht van de metro-
infrastructuur en het station Zuid. In de MOD zijn bindende afspraken 
vastgelegd met betrekking tot de samenwerking en taakverdeling tussen 
gemeente en onderneming. Het Programma van Eisen Infrastructuur 
Zuidas en het bijbehorende procesdocument zijn bijlagen van de MOD. 
 
Visie Zuidas 2007 
Het PvE en de Visie Zuidas 2007 zijn complementair. Het PvE geeft de 
minimumgrens van de gemeente aan voor de ontwikkeling van de Zuidas. 
De Visie gaat in op de richting van de ontwikkelingen en beschrijft de 
ambitie van het Zuidasproject. Daarmee vormt de Visie de context voor de 
eisen in dit PvE. 
 
Beeldkwaliteitplan en Duurzaamheidplan 
De begrippen kwaliteit en duurzaamheid staan centraal in de ambitie van 
de Zuidas. Eisen aan de beeldkwaliteit en de duurzaamheid worden in het 
Beeldkwaliteitplan en het Duurzaamheidplan beschreven. Beide 
documenten worden door ZA ontwikkeld, in nauw overleg met de 
Gemeente Amsterdam. 
In dit PvE zijn geen eisen aan beeldkwaliteit of duurzaamheid opgenomen. 
 
Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas 
Het PvE Infra is in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
en de Gemeente Amsterdam opgesteld door Rijkswaterstaat NH, Prorail, 
Dienst Infrastructuur Vervoer en Verkeer, Stadsregio Amsterdam en 
Waternet. In dit PvE staan de functionele eisen aan de hoofdinfrastructuur 
vallend binnen het werkingsgebied van het Zuidas-Dok. Hieronder vallen in 
de volgende de functies; Rijksweg A10 Zuid,  Trein, Metro, Station Zuid 
(inclusief bus- en tramhaltes), metrostation Buitenveldert de 
boezemwaterkering. 
 
De PvE’s Stedelijke Ontwikkeling en Infrastructuur hebben een onderlinge 
verwevenheid. De belangrijkste raakvlakken tussen de twee PvE’s worden 
gevormd door de fysieke overgangen tussen de infrastructuur en de 
openbare ruimte: 
- Het Station Zuid; waaronder de overgang stationshal naar openbaar 

gebied, van busstation en tramhaltes naar openbaar gebied en van het 
fietsparkeren horend bij Station Zuid naar openbaar gebied. 
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- De tunnelopeningen; waaronder de tunnelmonden, 
ventilatieroosters/uitlaten van stuwlucht uit de tunnels en de 
nooduitgangen van de tunnels. 

- De toegangswegen naar de Dokstraat. 
- De aansluiting van het stedelijk wegennet op de A10 (S108, S109). 
- De boezemwaterkering. 
Daarnaast geeft het handhaven van de bestaande functies tijdens de 
uitvoering van de zowel de infrastructuur als de openbare ruimte een 
ander belangrijk raakvlak. 
 
Bindende Documenten PvE SO 
Dit zijn documenten die omschrijven volgens welke regels in Amsterdam 
gewerkt wordt. Deze documenten zijn niet discriminerend voor het project 
Zuidas maar algemeen geldend in Amsterdam. De stedelijke ontwikkeling 
van de Zuidas dient te voldoen aan de vigerende documenten zoals 
opgesomd in de lijst (dus het voorgeschreven document of een nieuwere 
vigerende versie daarvan, danwel documenten die deze vervangen), tenzij 
anders vermeld in dit PvE. 
 
Opzet van het PvE 
 
Functioneel specificeren  
De eisen in dit PvE zijn zo veel als mogelijk functioneel geformuleerd. Er 
worden functies geëist in plaats van oplossingen. De eisenstellers laten 
daarmee de ontwerpverantwoordelijkheid bij de ZA. De ZA krijgt de ruimte 
om de ontwerpoplossingen te zoeken die haar het best passen. Ook kan 
de ZA de inventiviteit van de markt maximaal benutten. Daar waar de 
eisenstellers deze ruimte niet kunnen of willen bieden zijn wel oplossingen 
geëist in plaats van functies.  
Een aantal eisen zijn voorzien van een toelichting. De toelichting is 
toegevoegd ter verduidelijking van de eis en is niet bindend. 
Wettelijke eisen zijn in het PvE niet opgenomen. Zaken die niet wettelijk, 
maar wel in bijvoorbeeld gemeentelijk beleid zijn voorgeschreven zijn ook 
niet als eis opgenomen. Voor deze zaken is een verwijzing naar het 
betreffende document opgenomen (als bindend document meegegeven 
met dit PvE). 
 

Toetsbaarheid 
De eisen zijn met het oog op de toetsbaarheid zo veel mogelijk SMART 
(specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden) geformuleerd. 
Niet alle eisen zijn in dit stadium echter al SMART te formuleren. Nadat de 
ZA is opgericht zal door de bestellers en de ZA gezamenlijk per eis een 
toetscriterium worden vastgesteld, een ondubbelzinnige afspraak die 
beschrijft hoe de ZA kan aantonen aan de eis te voldoen. Door dit voor 
elke afzonderlijke eis te doen en vast te leggen, worden eventuele 
onduidelijkheden doorgesproken en weten beide partijen wat er van elkaar 
verwacht wordt.  
 
Structuur van het PvE 
De structuur van het PvE volgt die van de Visie. 
 

 
Figuur 1: Structuur van het PvE 
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Objectomschrijving PvE Stedelijke Ontwikkeling  
Voor de realisatie van de in dit PvE geëiste functies zijn globaal de 
volgende objecten voorzien. 

- De objecten horend bij het netwerk auto het netwerk fiets en 
voetganger.  Het stedelijk wegennet binnen de projectgrenzen. 
Waaronder verkeerswegen en (al dan niet vrijliggende_ voet- en 
fietspaden. Kruisingen, al dan niet ongelijkvloers. Inclusief alle 
benodigde kunstwerken zoals bruggen en overkluizingen. Inclusief de 
benodigde voorzieningen zoals verkeersregelinstallaties, 
straatverlichting, groenvoorzieningen, bebordingen, straatmeubilair 
enz. 

- De objecten horend bij het netwerk bus en tram.  De trambanen en 
(reserveringen voor) vrije busbanen. Inclusief alle benodigde 
voorzieningen zoals haltes, verkeersregelinstallaties enz. 

- De objecten horend bij de parkeervoorzieningen. 
Parkeervoorzieningen (niet horende bij OV-terminal Zuid) ten behoeve 
van auto’s en fietsen. Op maaiveld, inpandig en ondergronds. 

- De objecten horend bij de openbare ruimte en de groenvoorzieningen. 
Parken en pleinen. Waaronder de speelvelden op het Parkgebouw en 
het Dok, de sportvelden VU en het Beatrixpark. Inclusief 
maaiveldinrichting, de groenvoorzieningen, verlichting, meubilair, 
speeltoestellen, enz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- De objecten horend bij het watersysteem. Een waterstructuur 
bestaande uit onder meer de Pr. Irenegracht en de Boelegracht. 
Inclusief benodigde voorzieningen als kademuren, duikers enz. Een 
rioleringssysteem voor het gescheiden inzamelen en transporteren 
van afval water, hemelwater en vervuild hemelwater. Inclusief 
persgemalen, bergbezinkbassins enz. Voorzieningen voor het 
reguleren van het grondwater. Waaronder watergangen, ophogingen 
en grondverbeteringen. Inclusief bergend water. Zowel in de vorm van 
open water als middels alternatieve bergingsmethoden. Voorzieningen 
voor het vertraagd afvoeren van hemelwater zoals daktuinen, vijvers, 
bergingskelders en overlooplocaties.   

- De objecten horend bij de energie- en nutsvoorzieningen. De omleg en 
aanleg van kabels en leidingen voor drinkwater, riolering, 
telecommunicatie, elektriciteit,  stadsverwarming, districtskoeling, 
bluswater en  ondergrondse afvalinzameling. Samenhangende 
voorzieningen zoals elektriciteitscentrales, gemalen, schakel- en 
distributiestations, trafostations enz. Voorzieningen voor een 
duurzame nuts-infrastructuur waaronder integrale leidingentunnels en 
kabelbundelingen.  
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Projectgebied van het PvE Stedelijke Ontwikkeling  
 
De begrenzing van het projectgebied is aangegeven in de onderstaande 
kaart. Het gebied binnen de rode streepstippellijn is tevens het 
projectgebied van dit PvE.  
 
Een deel van de stedelijke ontwikkeling vindt plaats boven de tunnels in de 
Dokzone. De openbare ruimte en de gebouwen in de Dokzone, inclusief 
parkeergarages (tussen de tunnels) behoren tevens tot het projectgebied 
van dit PvE. 
 

In dit PvE worden geen eisen gesteld aan de Dokstraat en de servicelaag. 
De eisen aan veiligheid in dit PvE hebben betrekking op de openbare 
ruimte. De veiligheidsbeschouwing van de parkeergarages in de Dokzone, 
de servicelaag en de Dokstraat dient nog plaats te vinden. 
 
In dit PvE worden geen eisen gesteld aan functiemenging of de 
programmering van het vastgoed. De kaders waarbinnen deze 
onderwerpen ontwikkeld dienen te worden komen in de Visie Zuidas 2007 
en Samenwerkingsovereenkomst Zuidas aan bod. 
 
 
 

 
 
Figuur 2. Projectgebied van het PvE Stedelijke Ontwikkeling 
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Leeswijzer 
 
De minimale eisen worden in de hoofdstukken 2 tot en met 5 behandeld.  
Hoofdstuk 6 bevat een lijst van bindende documenten. ZA dient zich aan 
deze documenten houden voor de ontwikkeling van de Zuidas. 
Hoofdstuk 7 bevat een lijst van informatieve documenten. Deze 
documenten zijn niet bindend maar bevatten richtinggevende informatie 
die het ontwikkelen van de Zuidas kunnen versoepelen.  
Hoofdstuk 8 betreft een definitielijst waarin de belangrijkste definities van 
termen uit het programma van eisen worden gegeven. 
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2. Raamwerk 
 

Maaiveld 
ID Indiener Onderwerp Eis 

400 DRO Algemeen De A10, metro (inclusief Amstelveenboog en reservering doortrekking Schiphol) en trein moeten ondergronds gebracht worden.  

401 DRO Maaiveldniveau 
Het maaiveld van het Dok dient aan te sluiten op de aangrenzend maaiveldhoogte van 0,70+ NAP tussen Beethovenstraat en 
Parnassusweg. De maaiveldhoogte van de Dokzone tussen oostzijde Beethovenstraat en westzijde Parnassusweg dient max. 
2,20+ NAP te zijn, +/- 10 %.  

 

Openbare Ruimte, Groen 
ID Indiener Onderwerp Eis 

180 SD Groenassortiment Het groenassortiment dient goedkeuring te hebben verkregen van de groenbeheerder (stadsdeel). 

129 SD Materialisatie  In de Zuidas moet een eenheid van materialen en meubilair toegepast worden in de openbare ruimte. Het aantal soorten van 
materiaal dient beperkt te zijn, zodat eenheid in beeld, onderhoud en duurzaamheid wordt verkregen.  

130 SD Materialisatie 
De toe te passen materialen en meubilair moeten worden gekozen op basis van het Beeldkwaliteitsplan. Het Beeldkwaliteitsplan 
dient in samenwerking met het stadsdeel te worden opgesteld. 
Toelichting: het stadsdeel test de materialen op o.a. duurzaamheid, beheerbaarheid en bestendigheid tegen vandalisme. 

142 SD Openbare ruimte Alle verharde openbare ruimte dient bestand te zijn tegen onderhoudsvoertuigen en incidenteel zwaar verkeer.  
Toelichting: o.a. alle verharde ondergrondse bebouwing dient bestand te zijn tegen onderhoudsvoertuigen en incidenteel zwaar 
verkeer.  

 
Water 

ID Indiener Onderwerp Eis 

161 Wnet/ 
DRO Waterstructuur Er moet een waterstructuur gerealiseerd worden met twee oost-west georiënteerde watergangen aan de noord- en zuidzijde van 

het plangebied. Dit zijn de brede De Boelegracht en de doorvaarbare Prinses Irenegracht.  

700 Wnet 
/DRO 

Waterstructuur Aan de noordzijde van het plangebied vormt de Prinses Irenegracht onderdeel van het watersysteem van de Amstelland Boezem, 
met een breedte van 15 meter  

300 Wnet Hemelwater/ 
Afvalwater Afvalwater, hemelwater en vervuild hemelwater dienen gescheiden ingezameld en getransporteerd te worden. 

620 Wnet Afvalwater Er dient een goed functionerend en beheerbaar rioolstelsel te worden gerealiseerd voor de doelmatige inzameling en transport 
van alle afvalwater naar een afvalwaterzuivering. 

416 Wnet Hemelwater Er dient een goed functionerend en beheerbaar rioolstelsel te worden gerealiseerd voor de inzameling en transport van 
hemelwater naar oppervlaktewater, waarbij voorzieningen worden aangebracht voor de lokale zuivering van vervuild hemelwater. 



ZA.U.07.0103 9 

307 Wnet Hemelwater 
De openbare ruimte dient zodanig ontworpen te worden dat er voldoende kortdurende buffer voor hemelwater aanwezig is om 
intensieve buien te kunnen bergen.  
Toelichting: Maaiveldinrichting om piekbuien te beheersen is van groot belang in een kwetsbare hoogstedelijke omgeving.  

160 Wnet Hemelwater   
Minimaal 40% van het verharde oppervlak in nieuw te ontwikkelen gebieden van de Zuidas dient te zijn ingericht op het vertraagd 
afvoeren van hemelwater.  
Toelichting: Denk hierbij aan daktuinen en –vijvers, bergingskelders, overlooplocaties en maaiveldinrichting. 

305 Wnet Grondwater 
De ontwikkeling van de Zuidas mag niet leiden tot negatieve gevolgen voor de omgeving ten aanzien van grondwater.  
Toelichting: Er moeten duurzame maatregelen worden getroffen ter voorkoming van grondwateroverlast, zoals bijvoorbeeld de 
aanleg van watergangen, (partiële) ophoging, reductie van grondwateraanvulling en grondverbetering. 

701 Wnet Grondwater Grondwater mag, behoudens in de bouwfase, niet door middel van (een bemalen) drainage worden afgevoerd.  
Toelichting: In de bouwfase prefereert retourbemaling van grondwater boven lozing op het oppervlaktewater. 

 
Aandachtspunten:  
Raakvlak PvE Infra: Eisen aan waterkering zijn opgenomen in het PvE Infrastructuur. 
Raakvlak met omgeving buiten het projectgebied: De doorvaarbaarheid van de Prinses Irenegracht heeft invloed op de hoogte van aangrenzende wegvakken buiten het 
projectgebied. 
 
Energie en Nuts 
ID Indiener Onderwerp Eis 

702 DRO Kabels en 
leidingen 

De kabels en leidingen dienen op een duurzame wijze te worden aangelegd. Zodanig dat de ruimte consumptie minimaal is en de 
vervanging, aanpassing en het leggen van nieuwe kabels en leidingen geen afbreuk doet aan de kwaliteit van de openbare ruimte.  

412 DRO Kwaliteit Gebiedsgerelateerde en dokgerelateerde nutsvoorzieningen in de openbare ruimte (zoals electrakasten, bezinkbassins en 
persrioolgemalen) moeten inpandig of ondergronds worden aangelegd.  

 

3. Netwerken 
 
Netwerk Algemeen 

ID Indiener Onderwerp Eis 

418 DIVV Hoofdnetten Hoofdnet auto, fiets en openbaar vervoer moeten voldoen aan de eisen die Amsterdam aan de hoofdnetten stelt.  

 
Netwerk Bus en Tram 

ID Indiener Onderwerp Eis 

605 DIVV Tram Tussen de keerlus nabij het VUmc en de OVT dient, via de De Boelelaan, een vrije trambaan worden gerealiseerd.  

633 DIVV Tram/Bus Op de Boelelaan, Buitenveldertselaan, Parnassusweg en Beethovenstraat dient een vrije OV-baan (bus/tram) inpasbaar te zijn. 
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604 DIVV Bus Tussen de Amstelveenseweg en de OVT dient via de De Boelelaan een vrije busbaan worden gerealiseerd. 

703 DIVV Bus De functionaliteit van de bestaande busbaan A10-Amstelveenseweg dient behouden te blijven. 

 
Netwerk fiets en voetgangers 

ID Indiener Onderwerp Eis 

419 DRO Hoofdnet fiets Er dient een nieuwe hoofdnet fietsverbinding tussen Amstel en Schinkel gerealiseerd worden ten noorden van de Zuidas door de 
Irenestraat en het RAI-gebied. Deze vervangt de huidige hoofdnet fietsverbinding langs de Strawinskylaan.  

634 DIVV 
Doorstroming, 
oversteken en 
veiligheid 

De doorstroming, oversteekbaarheid en verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers dient geborgd te worden.  
Toelichting: bij de S108 en S109 kan dit betekenen dat er ongelijkvloerse oplossingen gerealiseerd dan wel uitgebreid moeten 
worden. Langs hoofdnet auto kan dit betekenen dat er 2-richting fietspaden aangelegd moeten worden. 

117 SD Inrichting voet-
gangersgebieden 

Voetgangersgebied moet gevrijwaard worden van misbruik door motorvoertuigen, door bijvoorbeeld afsluitende maatregelen te 
treffen. 

 

Netwerk Auto 
ID Indiener Onderwerp Eis 

267 DIVV Stedelijk wegennet Het stedelijk wegennet  in de Zuidas dient functioneel en technisch aan te sluiten op bestaande netwerken voor auto, openbaar 
vervoer, fietser en voetganger buiten de Zuidas. 

202 DIVV Stedelijk wegennet De informatievoorziening op het stedelijk wegennet dient duidelijk en eenduidig te zijn voor doorgaand en lokaal gericht verkeer 
en dient aan te sluiten op de aanwezige omgevingsbewegwijzering. 

704 DIVV Raakvlak PvE Infra De aansluiting van de A10 op het stedelijk wegennet dient zodanig te zijn vormgegeven dat deze het verkeersaanbod kan 
afwikkelen. 

187 SD Weg categorisering Alle wegen (niet zijnde hoofdnetten) moeten voldoen aan de wegcategorisering van het stadsdeel. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen hoofdontsluitings-, gebiedsontsluitings- en erftoegangswegen.  

184 DIVV Wegprofielen De wegprofielen in de Zuidas dienen robuust te zijn. De profielen moeten in de tijd verschillende verkeersfuncties kunnen 
accommoderen. 

 

Parkeren 
ID Indiener Onderwerp Eis 

217 DIVV Parkeernorm 
Het aantal parkeerplaatsen is bepaald op basis van de parkeernorm Zuidas. Een afwijking van de parkeernorm mag niet leiden 
tot minder gunstige effecten met betrekking tot de verkeersdoorstroming op het stedelijk wegennet en de A10 of tot minder 
gunstige milieueffecten in de Zuidas (luchtkwaliteit en geluidsoverlast).  

219 DIVV Parkeren auto Het lang parkeren van autoverkeer moet in gebouwde parkeervoorzieningen opgenomen kunnen worden.  

221 SD /DIVV Parkeren auto Er moeten parkeerplaatsen voor kort parkeren in de openbare ruimte aanwezig zijn voor bezoekers van voorzieningen, (para-
)medici en algemeen invaliden.  
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223 SD /DIVV Parkeren fietsen 

Er moeten voldoende parkeervoorzieningen zijn voor fietsen, brommers en motoren in de volgende categorieën:  
1) bewoners en werknemers 
2) bezoekers 
3) gebruikers van stations Zuid/WTC, Rai, Amstelveenseweg en Buitenveldert.  

 
Aandachtspunt:  
Raakvlak PvE Infra: Eisen aan het fietsparkeren horend bij Station Zuid zijn opgenomen in het PvE Infrastructuur. 
 

4. Programma 
 

Basisprogramma 
ID Indiener Onderwerp Eis 

409 DRO Wonen en werken Binnen de deelgebieden  moet er sprake zijn van functiemenging tussen wonen, werken en voorzieningen, conform de 
bandbreedte aangegeven op p.73 van de Visie.  

 

Voorzieningen 
ID Indiener Onderwerp Eis 

425 DRO Stedelijke 
voorzieningen 

Winkels dienen in de plinten gesitueerd te worden, en in uitstraling een bijdrage te leveren aan de levendigheid van het openbare 
domein. 
Toelichting: Dit sluit bijvoorbeeld shopping malls uit. 

 
Gebouwen 

ID Indiener Onderwerp Eis 

407 DRO Plinten Minimaal overal waar aangegeven in de Visie Zuidas 2007 moet een bouwkundige, architectonisch herkenbare plint van 8 a 10 
meter hoog gerealiseerd worden . 

119 DRO Kwaliteit 
Gebouwgebonden voorzieningen moeten inpandig gerealiseerd worden.  
Toelichting: met gebouwgebonden voorzieningen wordt ondermeer bedoeld warmte/koudeopslagsystemen, trafostations, 
rioleringsputten en pompen enz. 

186 DIVV Ontsluiting De aansluitingen van parkeergarages, voorrijdlussen en laad- en losvoorzieningen van het vastgoed op het stedelijk wegennet 
mag de verkeersdoorstroming op het hoofdnet auto niet hinderen opm. toevoegen 

121 SD 
/DIVV 

Laden en lossen 
Laden en lossen voor kantoren, bedrijven en voorzieningen moet kunnen geschieden zonder overlast te veroorzaken voor de 

omgeving en de verkeersdeelnemers.  

122 SD Laden en lossen 
Alle kantoren, bedrijven en voorzieningen moeten inpandig kunnen laden en lossen (hieronder valt ook afvalinzameling en -

aanbieding) door middel van laad- en losvoorzieningen binnen de eigen rooilijn of via de servicelaag. 
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707 - Raakvlak PVE 
Infra 

De realisatie, verbouw of sloop van gebouwen en (ondergrondse) parkeergarages mag niet leiden tot onacceptabele 

vervormingen van de tunnels. 
 
Aandachtspunt:  
Raakvlak PvE Infra: Eisen aan ElectroMagnetische Compatibiliteit (EMC) en trillingen vanuit de infrastructuur zijn opgenomen in het PvE Infrastructuur. 
 

5. Aspecten 
 
Veiligheid 
ID Indiener Onderwerp Eis 

251 DIVV/ 
Brandweer 

Nood- en 
hulpdiensten 

De Zuidas en elke locatie daarbinnen dient te allen tijde vanuit minimaal twee ontsluitingen toegankelijk te zijn voor nood- en 
hulpdiensten.  

422 Brandweer Bluswater-
voorzieningen 

Elke locatie in de Zuidas moet zijn aangetakt op het primair bluswatersysteem, (ontworpen op min. 60 m3 water per uur) en 
moet secundaire en tertiaire bluswatervoorzieningen te hebben. 

312 Brandweer Nood- en 
hulpdiensten Er moet ter plaatse van ontvluchtingpunten (o.a. vanuit tunnels) voldoende opstelruimte zijn voor nood- en hulpdiensten. 

244 Brandweer  Bluswater-
voorzieningen 

De bluswatervoorzieningen in de Zuidas moeten door middel van een gebiedsgerichte aanpak tot stand komen.  
 

709 Brandweer  Bluswater-
voorzieningen 

Er dient vroegtijdig met de brandweer worden afgestemd over de toepassing van de Handleiding bluswatervoorziening en 
bereikbaarheid.  

 
Continuïteit 

ID Indiener Onderwerp Eis 

259 DIVV Continuïteit Gedurende alle projectfasen van de Zuidas moeten de hoofdnetten in de Zuidas voor auto, (brom)fietsers, voetgangers, 
openbaar vervoer en energie- en nutsvoorzieningen blijven functioneren. 

424 DRO / 
DIVV Raakvlak PVE Infra De noord-zuidverbinding over de Minerva-as dient ten alle tijde openbaar toegankelijk te zijn voor voetgangers. 

 
Aandachtspunt:  
Raakvlak PvE Infra: Eisen aan de continuïteit van Station Zuid zijn opgenomen in het PvE Infrastructuur. 
 
Beheer en Onderhoud  

ID Indiener Onderwerp Eis 

144 SD Beheer en 
onderhoud  

Openbare ruimte, hoofdnetten, stedelijk wegennet, water, energie- en nutsvoorzieningen dienen zodanig te zijn vormgegeven dat 
beheer en onderhoud kan geschieden binnen de voor de voor Amsterdam gebruikelijke intensiteit en methoden, zoals 
beschreven in de beheervisie en kwaliteitseisen beheer van Waternet, DIVV, het stadsdeel en centrale stad.   
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710 Wnet/ 
DIVV Kabels en leidingen Alle kabels en leidingen die onder de toekomstige openbare ruimte liggen dienen door de netbeheerders zélf te kunnen worden 

beheerd. Deze moeten daartoe toegankelijk zijn.  

621 Wnet Beheer en 
onderhoud 

Voor het onderhoud van oppervlaktewateren moet voldoende ruimte op de kant worden ingericht in de vorm van een 
onderhoudsstrook en/of laad en losplaatsen van onderhoudsmaterieel. 

240 Wnet Beheer en 
onderhoud 

De openbare riolering en het openbare waterleidingnet in Zuidas dienen goed bereikbaar en onderhoudbaar te zijn via de 
openbare ruimte.  

167 Wnet Beheer en 
onderhoud 

Alle voor de (oppervlakte)waterhuishouding benodigde voorzieningen en watergangen moeten zo worden aangelegd en ingericht 
dat deze op een duurzame en efficiënte manier kunnen worden beheerd en onderhouden.  
Constructies in wateren als o.a. steigers, bruggen en duikers moeten dusdanig worden uitgevoerd dat het beheer en onderhoud 
van de watergang niet wordt belemmerd. 
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6. Bindende documenten 
ZA dient te voldoen aan de vigerende documenten zoals opgesomd in deze lijst (dus het voorgeschreven document of een nieuwere vigerende versie 
daarvan, danwel documenten die deze vervangen), tenzij anders vermeld in dit PvE. 
 
. 

1. Bouwverordening Amsterdam; vastgesteld bij raadsbesluit 7 mei 
2003, gewijzigd bij raadsbesluit van 28 mei 2003 en 6 sep 2006; 
Centrale Stad  

2. Beleidskader Hoofdnetten; Gemeenteraad, 11 mei 2005; dIVV, 
gemeente Amsterdam  

3. Beleidskader fietsparkeren; In raadsbijeenkomst 3-10-2007 op 
agenda; DIVV, Ria Hilhorst  

4. Streekplan Noord-Holland Zuid, Partiële herziening Amsterdam-
Zuidas, Parkeernorm Wonen; Gedeputeerde staten N-H, 24 mei 
2005; Provincie Noord-Holland, afdeling ruimte, wonen en 
bereikbaarheid  

5. Nadere regels Garageverordening; Burgemeesters en wethouders 
Amsterdam. 1984, nadere regels toegevoegd in april 2002;  

6. Leidraad Centrale Verkeers Commissie, Centrale Verkeers 
Commissie 

7. Verordening WIOR (Werken in openbare ruimte); eind 2007; DIVV  
Toelichting: nu HOI, Telecommunicatieverordening, B&W besluit 
1992, Vergoedingsregelingen Kabels en Nutsbedrijven. 

8. Algemene Voorwaarden Drinkwater en Aansluitvoorwaarden 
Drinkwater; Gemeenteraad Amsterdam 13 februari 2002; Waternet  

9. Rioleringsplan Zuidas 2007, Waternet  
10. Rioleringsplan Zuidas - Stand van zaken April 2006, Waternet 
 Toelichting: wordt aangepast op de Visie 2007 en zal naar 
 verwachting in april of mei 2007 door de directie van Waternet 
 worden vastgesteld (hiertoe gemandateerd door Gemeente 
 Amsterdam).  

11. Keur AGV; Algemeen bestuur AGV, 9 maart 2006; AGV, Nico 
Broodbakker  

12. Aanpassing wegcategorisering ZuiderAmstel, 23 oktober 2007 
13. Beeldkwaliteitsplan Zuidas 
14. Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid. NVBR, 2003 
15. Waterbeheerplan AGV 2006-2009, hoogheemraadschap Amstel, 

Gooi en Vecht, 2006 
16. Notitie Onderhoud in de stadsdelen – wie doet wat, Waternet, 

2007 
17. Nota Natuurvriendelijk onderhoud, DWR, 2001 
18. Nota stedelijke infrastructuur (info)  
19. Beleidsplan openbare verlichting 2005 – 2015 
20. Amsterdamse Standaard Openbare verlichting 
21. Nota Verkeersregelingen 
22. Beleidskader verkeersmanagement; Mei 2005; dIVV  
23. Beleidskader toegankelijkheid openbaar vervoer 
24. Richtlijnen bewegwijzering 
25. Normblad haltes 
26. Beleidsnota grondwaterzorg Amsterdam 2002 – 2006 (nieuwe 

nota is momenteel in voorbereiding)  
27. Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde 

kom (ASVV 1996); 2004; CROW. 
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7. Informatieve documenten  
Deze documenten zijn niet bindend maar bevatten richtinggevende informatie die het ontwikkelen van de Zuidas kunnen versoepelen. 
 

28. Verkeer en vervoeroverzicht Zuidas 
29. Eenheid in verscheidenheid  
30. Handboek/catalogus verlichting in Amsterdam 
31. Programma van eisen exploitatie openbaar vervoer; april 2004, 

DIVV 
32. CROW-normen beheer 
33. CROW 116 (handboek categorisering wegen op duurzaam veilige 

basis) 
34. Huisvuilophaalsystemen ZuiderAmstel [nader op te stellen] 
35. Plan- en Besluitvorming Infrastructuur (PBI); bestuurlijke 

vaststelling oktober 2004; IVV 
36. Leidraad kwaliteit taxistandplaatsen 

37. Handboek Civiele Constructies (bruggen, duikers, steigers, kade’s) 
[nader op te stellen] 

38. Handboek: Zo werken wij in Amsterdam op straat; mei 2003; DIVV 
39. Openbare Ruimte, Ontwerp op hoofdlijnen; DRO; januari 2002 
40. Metalen in de bouw, niet in het water - Basisdocument 

bouwmaterialen professionele bouwpartijen, Natuur en 
Milieufederatie Utrecht, 2005 

41. Richtlijnen voor het lozen van regen-, grond- en leidingwater - 
Beleidsnota, AGV, 2003 

42. Waterreferentiekaart (in ontwikkeling) 
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8. Definities 
 
- stedelijk wegennet: gemeentelijke straten en wegen zoals de 

Beethovenstraat.  
- hoofdnet fiets: stelsel van fietspaden dat als doel heeft de 

doorgaande fietsverbindingen in de stad te 
borgen. Zoals gedefinieerd door het 
beleidskader hoofdnetten. Zie ook tabel 1. 

- hoofdnet auto: stelsel van wegen dat als doel heeft de 
doorgaande autoverbindingen in de stad te 
borgen. Zoals gedefinieerd door het 
beleidskader hoofdnetten. Zie ook tabel 1. 

- hoofdnet OV: stelsel van wegen dat als doel heeft de 
doorgaande openbaar vervoerverbindingen 
in de stad te borgen. Zoals gedefinieerd 
door het beleidskader hoofdnetten. Zie ook 
tabel 1. 

- Zuidas-onderneming: de publiek-private onderneming die de 
Zuidas zal (doen laten) ontwikkelen.  

- FPvE: functioneel programma van eisen.  
- Wnet: Waternet. 
- SD: stadsdeel ZuiderAmstel. 
- DIVV: dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer.  
- peilgebied: gebied met hetzelfde waterniveau dat wordt 

omgeven door een waterkering en op 
niveau wordt gehouden door een gemaal. 

- waterhuishouding: totale systeem van grondwater, 
oppervlaktewater, afvalwater, hemelwater 
en waterkeringen in de Zuidas, zowel 
kwalitatief als kwantitatief. 

- OV haltes: alle halteplaatsen voor bus, tram of metro.  
- OVT: Openbaar Vervoer Terminal; Station Zuid. 
- primair bluswatersysteem:  Watertoevoer onder druk, onttrokken uit het 

drinkwaterleidingnet, binnen 3 minuten 

gebruiksklaar, afstand brandkraan - 
gebouw: maximaal 40 meter. 

- secundair bluswatersysteem: Watertoevoer d.m.v. vacuümpompen, uit 
geboorde/oppervlaktewater, binnen 15 
minuten gebruiksklaar. Afstand geboorde 
put - gebouw: maximaal 40 meter. 

- tertiair bluswatersysteem:  Watertoevoer uit oppervlaktewater. Afstand 
oppervlaktewater gebouw: maximaal 1 a 2 
kilometer. 

- gebouwgebonden voorz. met gebouwgebonden voorzieningen wordt 
ondermeer bedoeld warmte/ 
koudeopslagsystemen, trafostations, 
rioleringsputten en pompen enz. 

- Prinses Irenegracht: gracht, parallel lopend aan de Prinses 
Irenestraat van insteekhaven Fred. 
Roeskestraat tot het Beatrixpark, onderdeel 
van het watersysteem van de Amstelland 
Boezem. 

- De Boelegracht: gracht, parallel lopend aan de noordzijde 
van de De Boelelaan, onderdeel van het 
watersysteem van de Binnendijkse 
Buitenveldertse Polder. 

- Dokzone: Het werkingsgebied van de het Dok. In 
ruimtelijke zin gedefinieerd door de rode lijn 
in het scopeboek d.d. augustus 2005. 

- EMC: ElectroMagnetische Compatibiliteit (EMC) 
is het vermogen van een onderdeel, 
apparaat of systeem om in zijn 
elektromagnetisch milieu bevredigend te 
kunnen functioneren, zonder zelf 
ontoelaatbare stoorsignalen voor iets in dat 
milieu toe te voegen. 



 

 
   OV 

 fiets auto bus tram corridor 

Amsteldijk X X    

Amstelveenseweg X X X X  

Beethovenstraat X    X 

Boerenweteringpad X     

Buitenveldertselaan X X   X 

De Boelelaan X X X X  

Diepenbrockstraat X     

Europaboulevard X X X   

Europaplein X     

Fietsverbinding Schinkelroute X     

Fietsverbinding Veluwelaan - Zuidelijke Wandelweg - Amsteldijk X     
Fietsverbinding Willem van Weldammestraat - Kalfjeslaan X     

Fred. Roeskestraat X     

Gustav Mahlerlaan X     

Minervalaan X  X   

Parnassusweg X  X   

Pr. Irenestraat X     

Pres. Kennedylaan X X    

Strawinskylaan X  X xx xx 

Van der Boechorststraat   X X  

Van Leijenberghlaan X  X   

Wielingenstraat X X    

Willem van Weldammelaan X     

 xx = tijdelijke route in Dijk-fase 
 
Tabel 1.  De hoofdnetten in de Zuidas,  volgens Beleidskader Hoofdnetten; Gemeenteraad, 11 mei 2005; dIVV, gemeente Amsterdam 
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