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VOORWOORD 

Het voorliggende document is de rapportage betreffende het Integraal Ontwerp 
Infrastructuur, OVT en Openbare Ruimte dat binnen de fase Tekenen & Rekenen van het 
project Zuidas in de periode oktober 2005 – oktober 2007 is uitgewerkt.  
 
In oktober 2005 startte het proces van Tekenen en Rekenen onder leiding van toenmalig 
kwartiermaker Jan Doets. Het was een interactief proces van uitwerking van de publieke 
besluitvorming welke in februari 2005 onder leiding van Elco Brinkman tot stand was 
gekomen. 
 
Onderdeel van het proces van Tekenen en Rekenen was het Integraal Ontwerp van het 
Zuidas-Dok, opgesteld door vertegenwoordigers van de dienst Ruimtelijke Ordening en het 
Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam, ARCADIS en ARUP, ondersteund door 
een aantal andere externe bureaus uit binnen- en buitenland. 
 
Bij de uitwerking van het Integraal Ontwerp zijn de mogelijke oplossingen binnen de scope 
en de voor de aspecten binnen de scope gestelde randvoorwaarden (FpvE) verkend. Het 
betreft mogelijke oplossingen op het gebied van de infrastructuur, openbare ruimte en de 
Openbaar Vervoer Terminal. Een en ander aansluitend op de visie op het functioneren van 
de stad en de daarmee verband houdende ontwikkeling van het vastgoedprogramma. 
Deze integrale uitwerking van het project vormt de inhoudelijke basis voor de Business 
Case en de bijbehorende raming van kosten. 
 
Het proces kenmerkte zich door overleg en samenwerking met modaliteiteigenaren en 
overige publieke partijen welke betrokken waren met het opstellen van het Functioneel 
Programma van Eisen (FpvE)  en de dialoog met de (in oktober 2005 gepreselecteerde) 
private partijen. 
 
Sinds de start van het proces hebben zich diverse inhoudelijke ontwikkelingen voltrokken 
die ook onderwerp zijn geweest van publieke besluitvorming. Ook is de businesscase 
uitgebreid met de ontwikkeling van de flanken en ziet de op te richten Zuidas onderneming 
zich gesteld voor de ontwikkeling van het gehele Zuidas gebied. 
 
Deze rapportage betreft in hoofdzaak nog steeds het Integraal Ontwerp van de Dokzone, 
inclusief de resultaten van de verdere uitwerking vanuit het projectenbureau Zuidas onder 
leiding van Jan Stoutenbeek, directeur van de Zuidas Onderneming i.o.  
Inclusief de verdiepingsslag zoals daar in de periode van maart t/m juni 2007 in een task 
force door de betrokken bureaus (dRO, IBA, ARCADIS en ARUP) nog nadere invulling aan 
is gegeven. 
Daar waar nuttig en nodig worden echter ook relevante relaties met ontwikkelingen in de 
flanken aangehaald aangezien de verdere ontwikkeling van de Zuidas geïntegreerd zal 
plaatsvinden. 
 
Projectbureau Zuidas 
Bert van Eekelen 
Fred Snoek  
Marc Starmans 
1 november 2007 
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1 INLEIDING REKENEN & TEKENEN 

1.1  Kaderstelling Integraal Ontwerp 

De fase ‘Rekenen & Tekenen’ binnen het project Zuidas heeft als doelstelling te komen tot 
een prospectus, waarmee private partijen kunnen gaan bieden op aandelen van een 
publiek private onderneming. Deze onderneming zal zich gaan richten op de verdere 
ontwikkeling van de Zuidas en het realiseren van de infrastructuur.  
Het Integraal Ontwerp betreft op hoofdlijnen het ondergronds brengen van de 
hoofdinfrastructuur (A10, spoor en metro), het creëren van een Openbaar Vervoer 
Terminal en het realiseren van een hoogwaardig stedelijk gebied boven de 
hoofdinfrastructuur. Het stedelijk gebied kan zo na het verdwijnen van het huidige 
dijklichaam met infrastructuur worden omgevormd door een maaiveldstad, een nieuw 
centrum van Amsterdam, bestemd voor een combinatie van wonen, werken en stedelijke 
voorzieningen. 
 
Vertrekpunt voor het integraal ontwerp zijn de scope van het project en het daarbij 
behorend Functioneel Programma van Eisen voor stad en infrastructuur, waarin de 
functionele eisen vanuit de publieke partijen aan het project zijn meegegeven. 
De ontwikkeling van de Zuidas is een langdurig proces wat loopt tot 2030/2035.  
Om in te kunnen spelen op marktontwikkelingen in de komende decennia is van publieke 
zijde niet expliciet aangegeven hoe de Zuidas moet worden gerealiseerd, maar heeft men 
zich beperkt door het aangeven van de randvoorwaarden waarbinnen moet worden 
gewerkt, en aan welke specificaties het eindresultaat (functioneel) moet voldoen. Dit geeft 
ruimte aan de in oprichting zijnde privaat/publieke Zuidas-onderneming om tot optimale 
uitwerking en waardecreatie te komen. 
 
Het Integraal Ontwerp bestaat uit: 
- Een ruimtelijke uitwerking van de Dokzone van het Zuidasgebied, waarin een van de 

mogelijke uitwerkingen wordt gepresenteerd, die aansluit bij de scope en het 
Functioneel Programma van Eisen van de publieke partijen  

- Een projectfasering, waarin hoofdstappen gedurende de realisatie van de ruimtelijke 
uitwerking inzichtelijk zijn gemaakt.  

- Een kostenraming, waarin de kosten zijn opgenomen ten behoeve van het realiseren 
van de ruimtelijke uitwerkingen (hoofdinfrastructuur). 

- Een risicoanalyse, waarin de risico’s behorende bij de ruimtelijke uitwerking en de 
realisatie van het project inzichtelijk zijn gemaakt;. 

 
De bovenstaande producten zijn in nauwe samenwerking tussen de dienst Ruimtelijke 
Ordening van de Gemeente Amsterdam (dRO), het ingenieursbureau van de gemeente 
Amsterdam (IBA), ARCADIS en ARUP tot stand gekomen.  
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1.2 Leeswijzer en relatie met andere documenten 

Deze rapportage is opgesteld ten behoeve van het Prospectus. 
Maar tevens maakt deze als topnotitie ook onderdeel uit van een serie producten die allen 
het resultaat van het proces van Tekenen en Rekenen beschrijven. 
In aanvullende mappen die feitelijk als bijlage bij deze topnotitie moeten worden gezien en 
die in de dataroom ter inzage beschikbaar zijn voor belanghebbenden worden de volgende 
onderwerpen behandeld: 
- Scopebeschrijving plangebied, waarin ingegaan wordt op de beschrijving van de scope 

van de dokzone (hoofdstuk 2).  
- Programma van Eisen, waarin nader wordt ingegaan op de werkwijze en resultaten met 

betrekking tot het programma van eisen, die gesteld worden door de publieke partijen 
(hoofdstuk 3). 

- Ruimtelijke uitwerking, waarin de mogelijke oplossing binnen het ontwerp Zuidas DOK 
kort worden toegelicht (hoofdstuk 4). 

- Ontwerpaspecten, waarbij ingegaan wordt op relevante technische aspecten, zoals  
Geotechniek, Veiligheid, Trillingen, Energie en Water (hoofdstuk 5). 

- Modules, waarin de mogelijke uitbreidingen op de scope van het project worden 
toegelicht (hoofdstuk 6). 

- Planning en fasering, waarin ingegaan wordt op de hoofdstappen van de realisatie van 
het project (hoofdstuk 7). 

- Kosten, waarin de bijbehorende kosten met betrekking tot de ruimtelijke uitwerking 
inzichtelijk worden gemaakt. Risico’s, waarin de risico’s die bij de oprichting van de 
publiek private onderneming en de realisatie van het project een rol spelen inzichtelijk 
gemaakt (hoofdstuk 8). 

 
In deze topnotitie wordt navolgend in meer beknopte vorm het Integraal ontwerp als 
resultaat van het proces van Tekenen en Rekenen beschreven. Nadat een aantal aspecten 
over scope en FpvE worden behandeld. 
Feitelijk is het een beknopte behandeling van de mappen 2,3,4 en 7. Met betrekking tot de 
kosten en de risico-analyse (samenvatting van map 8) wordt verwezen naar het 
betreffende separate hoofdstuk over de businesscase, de kostenraming en de 
risicoanalyse in het prospectus.   
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2 SCOPEBESCHRIJVING PLANGEBIED 

Scope  
 

scope (de ~, ~s)  
1 reikwijdte 

 
De scope van het integraal ontwerp betreft de reikwijdte, de afbakening, zowel in 
fysieke als in juridische als in economische zin. 
Binnen de scope worden specifieke afspraken gemaakt over de taak, de rol en de 
verantwoordelijkheden van de Zuidasonderneming als opdrachtgever voor de 
beoogde ontwikkeling. 
Buiten de scope gelden de reguliere taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden in juridische en economische zin. 
 
Modules 
 
Partijen kunnen de Zuidasonderneming verzoeken de reikwijdte van het project uit 
te breiden en meer verantwoordelijkheden en/of taken op zich te nemen dan in de 
scope voorzien. Aan een dergelijk verzoek kan worden voldaan indien de 
aanvrager bereid is de consequenties van de uitbreiding op de scope in tijd, geld en 
kwaliteit op zich te nemen.  
 
Beschrijving van de scope  
 
Op hoofdlijnen kan de scope van het integraal ontwerp beschreven worden als het 
ondergronds brengen van de hoofdinfrastructuur in het Zuidas gebied, het 
realiseren en inpassen van een Openbaar Vervoer Terminal ten behoeve van de 
transferfunctie en het (boven en rond de ondergrondse infrastructuur) creëren van 
een hoogwaardig stedelijk gebied ten behoeve van wonen, werken en stedelijke 
voorzieningen.  
 
Het ondergronds brengen van de hoofdinfrastructuur dient te resulteren in een 
zogenaamde maaiveldstad, waardoor Amsterdam Zuid en Buitenveldert op 
maaiveldniveau verbonden worden en het bestaande dijklichaam met infrastructuur 
kan worden verwijderd.  
Het hoogwaardige stedelijke gebied wat hierdoor ontwikkeld wordt, zal de 
internationale concurrentie moeten kunnen aangaan met Europese toplocaties. 
 



 
ZA.U.07.0104 

 Kenmerk:  
 Status/versie: versie 1.2 
 Datum: 1 november 2007 
  7 van 39 

 
 
Het ondergronds brengen van de hoofdinfrastructuur dient eveneens verdere 
gemengde ontwikkeling van de noord en zuidzijde van het Zuidas-gebied (de 
flanken) mogelijk te maken. Deze verdere ontwikkeling dient naast ruimte voor de 
functie werken (waartoe reeds het nodige vastgoed is gerealiseerd), ook ruimte te 
creëren voor de functies wonen en stedelijke voorzieningen. De functies wonen en 
stedelijke voorzieningen kunnen namelijk in de huidige situatie door de 
bovengrondse hoofdinfrastructuur en de daarmee verband houdende 
milieuconsequenties slechts beperkt ontwikkeld worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur: Overzicht scope van Zuidas als totaal: dok en flanken 
 
 
Binnen de scope van het project ‘Zuidas DOK’ dienen alle huidige functies, die 
bestaan uit de bestaande hoofdinfrastructuur, de overstapfunctie en de kruisende 
infrastructuur van het stedelijk wegennet, gedurende de realisatie van de nieuwe 
ondergrondse infrastructuur, het station en het vastgoed gewaarborgd te worden. 
Binnen de scope van het project dient eveneens rekening gehouden te worden met 
de autonome groei tijdens de realisatie en de periode van gebruik. Dat impliceert 
dat (bijvoorbeeld) tijdelijke maatregelen in de vorm van hulpbruggen voor stromen 
passagiers over te realiseren tunnels uitgelegd moeten zijn op het toenemend 
volume van de stromen. 
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De maatregelen ten behoeve van het accommoderen van de autonome groei van 
het reizigersvervoer middels eventuele tussentijdse aanpassing en/of 
capaciteitsuitbreiding van de bestaande voorzieningen zoals de perrons en overige 
delen van het bestaande station behoren niet tot de scope van de Zuidas 
onderneming. 
 
Fysieke begrenzing van het Zuidas-Dok gebied 
 
De grenzen van het Zuidas DOK-gebied worden globaal noordelijk en zuidelijk 
afgekaderd door de contouren van de huidige hoofdinfrastructuur. De contouren 
lopen tot direct nabij de gevels van de bestaande bebouwing aan weerszijden van 
het dijklichaam. In oostelijke en westelijke richting wordt het Zuidas DOK-gebied 
afgekaderd door de Amstel aan de oostzijde (2) en de Schinkel aan de westzijde 
(1).  
 
 
 

 
 
2.1 Zuidas DOK-gebied 

Het integrale ontwerp binnen de scope kan opgedeeld worden in de volgende 
hoofdaspecten: 
- Hoofdinfrastructuur, bestaande uit de Rijksweg A10, Zware Railinfrastructuur en 

de Light Railinfrastructuur. 
- Openbaar Vervoer Terminal ten behoeve van de transferfunctie. 
- Stedenbouw en Openbare Ruimte, die boven de ondergrondse infrastructuur 

gerealiseerd dient te worden (Composer) 
- Ontsluiting via het stedelijk wegennet en parkeren 
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In de onderstaande paragrafen worden de bovenstaande scopeonderdelen nader 
beschreven. 
 
2.1.1 Hoofdinfrastructuur  

Rijksweg A10 
De Rijksweg A10 vervult een ontsluitende functie binnen Amsterdam Zuid, een 
ringwegfunctie voor de Gemeente Amsterdam (regionaal vervoer) en een 
verbindingsfunctie binnen het landelijke wegennetwerk.  
 
Rijksweg A10 vormt een ring rond de hoofdstad Amsterdam. Via de zuidzijde van 
de ring via Buitenveldert heeft de rijksweg A10 aansluitingen met de A4 richting 
Badhoevedorp en met de A2 richting Utrecht. 
 
Binnen het Zuidas DOK-gebied is de Rijksweg A10 Zuid een belangrijke schakel 
ten behoeve van de hierboven beschreven functies. In de huidige situatie bestaat 
de Rijksweg A10 in drie doorgaande rijstroken in oostelijke richting en drie 
doorgaande rijstroken in westelijke richting. Daarbij zijn de aansluiting van de 
rijksweg A10 op het onderliggend wegennet (Europaboulevard en 
Amstelveenseweg) eveneens een onderdeel van het scopegebied. Ter hoogte van 
de Zuidas zijn de noordelijke en zuidelijke rijbaan op een dijklichaam gelegen,  
onderling gescheiden door een bundel van railinfrastructuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen het project wordt uitgegaan van het ondergronds brengen van de rijksweg 
A10 in beide richtingen. Per rijrichting dient volgens het Programma van Eisen het 
ontwerp te bestaan uit vier rijstroken, één vluchtstrook en een weefstrook, waarbij 
de doorgaande functie en de ontsluitingsfunctie (op- en afritten) binnen het 
scopegebied gewaarborgd dienen te worden. 
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Om de uitbreiding van capaciteit en de verbetering van doorstroming over de ring 
als geheel daadwerkelijk te realiseren zijn meer maatregelen nodig dan het op deze 
wijze ondergronds brengen en uitbreiden van weginfrastructuur in het dokgebied. 
Daartoe zullen ook buiten het dokgebied aanpassingen aan de ring moeten 
plaatsvinden, al dan niet een gevolg van de Zuidas-ontwikkeling of gerelateerd aan 
andere maatregelen. 
Eventuele benodigde wijzigingen of uitbreidingen aan de wegen, de bruggen en 
aansluitingen van de A10 buiten de scopegrenzen bij de Schinkel en de Amstel zijn 
niet opgenomen in de scope van het project.  
 
Zware Railinfrastructuur 
 
De “Zware Rail” betreft de treininfrastructuur zoals deze door NS en HSA ten 
behoeve van de exploitatie van personenvervoer gebruikt gaat worden. Het 
baanvak ter hoogte van de Zuidas met station Amsterdam Zuid vormt een 
belangrijke schakel in de verbinding tussen Leiden, Schiphol en het oosten 
(Almere, Amersfoort, Groningen, Leeuwarden, Enschede) en het zuiden 
(Eindhoven, Maastricht) van Nederland. De realisatie van de Hanzelijn zal deze 
verbindende functie van de infrastructuur nog verder versterken. 
 
Naast de spoorfunctie binnen het landelijke spoorwegennetwerk is station 
Amsterdam Zuid een transferlocatie van toenemend belang binnen het 
spoornetwerk. In laatste jaren is het gebruik van het spoornetwerk en het station 
sterk gegroeid en zal aankomende jaren blijven groeien. 
 
De komst van de Thalys en HSL shuttles zullen de nodige consequenties hebben 
als substituut voor het vliegverkeer binnen Europa en nieuwe reizigersstromen die 
door dit hoogwaardige product zullen ontstaan. In de scope van het Zuidas DOK-
gebied is qua perronlengte en keersporen rekening gehouden met de toekomstige 
aanlanding van de Thalys en HSL shuttles op het station Amsterdam Zuid. 
Voorzieningen ten behoeve van specifieke afhandeling van de reizigers (zoals 
onder andere dedicated perrons voor HSL en loungevoorzieningen) zijn geen 
onderdeel van de scope. 
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Sinds de start van het proces van Tekenen en Rekenen zijn de verwachtingen 
omtrent groei van het reizigersvolume en de hiertoe benodigde infrastructuur naar 
boven toe bijgesteld.  
Voorlopige resultaten uit de SAAL studie (traject Schiphol, Amsterdam, Almere, 
Lelystad) voorspellen een toenemende druk om belangrijke delen van het traject op 
veel kortere termijn dan ooit te voorzien viersporig te maken. 
Indien daartoe wordt besloten zal, als ware het een “negatieve module” nader 
worden overlegd en overeengekomen op welke wijze de huidige bestaande situatie 
wordt aangepast en indien werkzaamheden voor de Zuidasonderneming komen te 
vervallen, welke delen uit de kostenraming daartoe dan vrijvallen door de netto 
besparing die voor de Zuidasonderneming zou worden bereikt.  
 
Uitgangspunt voor de op te richten publiek private onderneming is hetgeen 
bestuurlijk als uitgangspunt voor de scope is vastgelegd: 
- Tussen Riekerpolder (de splitsing / aansluiting Schiphollijn, Amsterdam westtak 

en Amsterdam zuidtak) en de oostzijde van de Schinkel: één spoor per richting. 
- In de zuidtak bij stations Zuid en RAI 4 perronsporen.  
- Een nieuwe (beweegbare) enkele spoorbrug over de Schinkel (direct ten zuiden 

van de huidige spoorbrug)  
- De sporen liggen op huidige dijkhoogte tot de viaducten over de 

Amstelveenseweg. Ten oosten daarvan komt een helling van dijkniveau naar 
het nieuwe ondergrondse station Amsterdam Zuid. Na de kruising met de 
Beethovenstraat komt weer een helling naar dijkniveau, zodat de sporen bij het 
station RAI weer op het huidige dijkniveau liggen. 

- Ter plaatse van station Amsterdam Zuid wordt in de ondergrondse 
tunnelconstructie een ruwbouw gerealiseerd voor twee extra ondergrondse 
perronsporen. Aansluiting en inrichting van dit 5e en 6e perronspoor behoort niet 
tot de scope van de Zuidas onderneming. 

- Station RAI wordt op dijkniveau uitgebreid van de huidige twee tot vier 
perronsporen. 

- Ten oosten van station RAI worden de vier baanvaksporen doorgezet tot de 
nieuw aan te leggen keersporen boven de A2. Hiervoor is in de scope tevens 
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voorzien in de daarvoor noodzakelijke kunstwerken zoals een nieuwe 
tweesporige brug over de Amstel. 

- Boven de A2 wordt een (omvangrijk) kunstwerk gerealiseerd voor vier 
keersporen met aan de oostzijde één baanvakspoor per richting. 

- De baanvaksporen worden ten westen van de vertakking van de Utrechtboog 
aangesloten op de huidige baanvaksporen. 

 
Binnen het project wordt uitgegaan van de realisatie van de derde railtunnel zodat 
deze in de toekomst kan worden gebruikt voor de uitbreiding van het station tot 6 
perronsporen. Daarbij dient het project voorbereid te zijn op een mogelijk 
toekomstige spooruitbreiding van twee sporen tot een spoorconfiguratie van 4-6-4. 
 
 
Light Railinfrastructuur 
 
De “Light Rail” functie betreft de spoorinfrastructuur zoals deze voor de exploitatie 
van de metrolijnen wordt gebruikt. Hieronder vallen de metroverbinding (ringlijn) en 
de (snel)tramverbinding tussen Amstelveen en Amsterdam. Het baanvak ter hoogte 
van de Zuidas met station Amsterdam Zuid vormt een belangrijke schakel binnen 
het openbaar vervoer aan de zuidzijde van Amsterdam.  
 
In de combinatie met de Zware Rail vormt het station Zuid een belangrijk 
overstappunt van en naar de Light Rail modaliteit. Hiermee vormt het Zuidas DOK-
gebied een centraal punt in de openbaar vervoer keten van het zuidelijke deel van 
de agglomeratie Amsterdam. 
 
Binnen de scope van het ‘Zuidas DOK’ project zijn de sporen van de reeds 
bestaande metro van de ring en sporen van de nieuwe Noord-Zuidlijn opgenomen. 
Deze laatste lijn loopt van Amsterdam naar Buitenveldert (en in de toekomst 
mogelijk naar Amstelveen) via de Amstelveenboog. De huidige tramlijn 5 zal van 
Amsterdam via de Strawinskylaan en de Parnassusweg naar Amstelveen lopen.  
 
Ter hoogte van de Amstelveenseweg en station RAI dienen de bestaande functies 
gewaarborgd te worden. Eveneens dienen de functies van de opstelterreinen en 
rangeerfuncties in het gebied gewaarborgd te worden. 
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Met de toekomstige openstelling van de Noord-Zuidlijn wordt station Amsterdam 
Zuid tevens een belangrijke schakel tussen Amstelveen, het historische centrum 
van Amsterdam, Amsterdam CS en Amsterdam Noord. 
 
Het traject van sneltramlijn 51 sluit aan op het tracé van de Noord-Zuidlijn. Dit 
maakt het mogelijk in de toekomst de Noord-Zuidlijn door te trekken naar 
Amstelveen, ter vervanging van de huidige sneltramlijn 51. 
Binnen de scope van het project ligt de zogenaamde Amstelveenboog, die deze 
aftakking van de Light Railinfrastructuur richting Amstelveen mogelijk moet maken.  
2.1.2 Openbaar Vervoer Terminal 

Binnen het Zuidas DOK-gebied komen de openbaar vervoersmodaliteiten trein, 
metro, tram en bus samen en waarborgen een goede bereikbaarheid van het 
Zuidas DOK-gebied. Middels het samenkomen van deze modaliteitstromen en de 
centrale locatie, die het Zuidas DOK-gebied inneemt in het OV-netwerk, zal het 
station Amsterdam Zuid uitgroeien tot één van de grootste stations van Nederland. 
 
De importantie van station Amsterdam Zuid binnen het OV-netwerk kan in de 
toekomst verder worden versterkt door het aanlanden van de Thalys, de HSL 
shuttles en de hogesnelheidslijn naar Duitsland. Ook wordt overwogen de 
internationale ICE treinen te laten aanlanden op dit station. Hierdoor is het station 
Zuid niet alleen een belangrijk nationaal knooppunt, maar zal het als station richting 
het Zuiden (Parijs) en het Oosten (Keulen) ook een centrale plek in het 
spoornetwerk van kunnen Europa spelen. 
 
2.1.3 De servicelaag 
 
De railtunnels zullen dusdanig in de ondergrond worden gelegd dat er een laag met 
vrije ruimte beschikbaar komt tussen tunneldaken van zware rail en metro enerzijds 
en maaiveld cq begane grond van de bovenliggende bebouwing anderzijds. 
Deze zogenaamde servicelaag zal plaats kunnen bieden aan de overstapfunctie 
tussen zware rail en metro (overstappende passagiers behoeven zich dan niet 
noodzakelijkerwijs te mengen met de gebruikers van het bovenliggend 
centrumgebied), aan kabels en leidingen en technische voorzieningen zoals 
onderstations en verdeelruimtes, aan voorzieningen ten behoeve van opslag, 
parkeren en fietsenstallingen. 
Ook uitbreiding van bovenliggende centrumvoorzieningen met souterainruimte 
behoort tot de mogelijkheden. 
Door de aanwezigheid van de servicelaag kunnen liftputten voor de ontsluiting van 
bovenliggende bebouwing worden gerealiseerd zonder in conflict te komen met de 
tunnels. 
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2.1.4 Stedenbouw & Openbare Ruimte 

Het beschikbaar komend maaiveld boven de ondergrondse hoofdinfrastructuur 
(feitelijk boven de servicelaag en de railtunnels) zal worden bebouwd voor het 
huisvesten van de hoofdfuncties wonen, werken en stedelijke voorzieningen, zoals 
winkels, scholen, musea, welzijns- en zorgfuncties , en het overstappen van de 
vervoersmodaliteiten in de vorm van een Openbaar Vervoer Terminal.  
De bebouwing op het dok zal door de private partijen die risicodragend gaan 
deelnemen in de Zuidas onderneming worden ontwikkeld onder de naam 
“Composer” 
Boven de A10 zal niet worden gebouwd. 
 
Ten behoeve van de bereikbaarheid van de in het dok voorziene parkeergarage is 
een zogeheten dokstraat voorzien, grotendeels in de servicelaag. Deze dokstraat 
krijgt een ontsluiting op de Europaboulevard en de Amstelveensweg om van daaruit 
middels de op- en afritten van S108 en S109 aan kunnen te takken op de A10 in 
beide richtingen. 
 
Het ambitieniveau van de bebouwing kan gekenmerkt worden door een 
internationale toplocatie ten behoeve van wonen, werken en voorzieningen. De 
locatie is uniek in Europa door haar combinatie van volwaardige (autosnel)weg- en 
OV ontsluiting, de nabijheid van de luchthaven en de  
binnenstad van Amsterdam, in een hoogwaardig gebied met nu reeds tal van 
relevante functies. Binnen het stedenbouwkundig concept dient het “helen” van de 
verbinding tussen Amsterdam Zuid en Buitenveldert gegarandeerd te worden. 
Daarbij dienen de Beethovenstraat en de Parnassusweg een belangrijke 
verbindende rol in het stedelijk wegennet en heeft de Minerva-as een belangrijke 
functie in de ontsluiting van het station voor voetgangers en fietsers. 
Voor de randvoorwaarden waarbinnen het vastgoed zal worden ontwikkeld en 
gerealiseerd geldt de Visie 2007. Tevens zal een beeldkwaliteitsplan worden 
opgesteld op basis waarvan supervisie over het te realiseren programma en de 
kwaliteit zal worden georganiseerd. 
 
2.1.5 Ontsluiting & Parkeren  

Voor een kwalitatief hoogwaardig gebied is een goede ontsluiting met alle mogelijke 
modaliteiten noodzakelijk. Hoewel het aandeel openbaar vervoer sterk stijgt en dat 
van de auto relatief sterk daalt, is door de ontwikkeling van het Zuidas-gebied een 
groei van het autoverkeer in absolute zin te verwachten. Deze toename van 
autoverkeer in het Zuidas-gebied dient opgevangen te worden door aanpassingen 
en zonodig uitbreidingen van de capaciteit van lokale weggennet voor het 
autoverkeer, waarbij ook de inpassing van de verwachte sterke toename van het 
fietsverkeer van belang is. Daarbij dient eveneens rekening gehouden te worden 
met het parkeren cq. stallen van de auto en de fiets.  
 
Parkeren op de Zuidas kan plaatsvinden in de diverse parkeergarages die worden 
gerealiseerd. Voor de dokzone is een omvangrijke eigen parkeergarage voorzien. 
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Voor deze parkeergarage welke zich deels in de servicelaag en deels in de dieper 
gelegen lagen tussen trein- en metrotunnels zal bevinden wordt uitgegaan van een 
totaalcapaciteit van circa 7200 parkeerplaatsen. 
Voor stallingscapaciteit voor fietsen wordt (met inbegrip van de fietsenstalling van 
het Zuidplein en de mogelijk te realiseren fietsenstalling van het Mahlerplein) 
uitgegaan van totaal 8.000 plaatsen. 
 
2.1.6 Oppervlaktewater 
 
In het Zuidas DOK-gebied dient compensatie plaats te vinden van het 
oppervlaktewater en onverhard/bebouwd gebied dat vanwege de bebouwing en 
verhardingen van de Zuidas ontwikkeling verdwijnt. De compensatie dient in of 
nabij het gebied gerealiseerd te worden. 
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2.2 Relatie met de ontwikkeling van Composer 

De vastgoedontwikkeling tussen Parnassusweg en Beethovenstraat welke op en 
tussen de tunnels wordt gerealeseerd wordt gekenmerkt als de ontwikkeling van 
“Composer”, het plangebied waartoe private partijen zoals risicodragend 
deelnemend in de Zuidasonderneming zich zullen verplichten. 
 
De ontwikkeling van vastgoed op en tussen de tunnels in het betreffende gebied 
kent uiteraard diverse relaties met de ondergrond. 
Niet alleen wordt in dit gebied het station ontwikkeld en zullen alle functionele eisen 
zoals gesteld aan de stationsvoorziening met OVT ook gelden voor zover deze de 
bovengrond betreffen, maar diverse andere aspecten zijn aan de orde. 
 
Zo is er bij het Integraal Ontwerp uitgegaan van een bovenliggend 
vastgoedprogramma van 30 meter boven de tunnels. Plaatselijk kan op de zware 
railtunnels tot 60 meter hoog worden gebouwd mits de bovenliggende bebouwing 
overgangsconstructies ter spreiding van belasting over het tunneldak realiseert. 
 
Bebouwing tot 105 meter hoog is te realiseren tussen de tunnels, daar waar de 
parkeergarages met dokstraat worden gerealiseerd. Echter met voldoende afstand 
tot de tunnels van zware rail en metro en ingepast met het te ontwikkelen stramien 
en logistieke ordening van de ondergrondse parkeergarage en dokstraat.  
 
2.3 Relatie Flanken Noord en Zuid 

Indien gedurende de realisatie van het project ‘Zuidas DOK’ of in de toekomstige 
eindsituatie functies buiten de onder 2.1. beschreven scopegrens opgevangen 
dienen te worden, vormt dit eveneens een onderdeel van de scope van het project. 
Zo zal bijvoorbeeld de functie van de huidige parkeergarage onder en naast de 
noordelijke rijbaan van de Rijksweg A10 vervangen worden buiten het 
scopegebied. Ditzelfde is van toepassing bij een deel van de waterberging die moet 
worden gerealiseerd.  
 
In het onderstaande figuur zijn de noord en zuid flanken in het blauw weergegeven. 
Dit gebied vormt het Zuidas-gebied. Het Zuidas DOK-gebied wordt gevormd door 
het oranje gedeelte. 
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2.4 Relatie Flanken Oost en West 

Zoals in de inleiding aangegeven wordt de scopegrens van het Zuidas DOK-gebied 
afgebakend ten westen door de Schinkel en ten het oosten door de Amstel. De 
bestaande bruggen ten behoeve van het passeren van de Amstel en de Schinkel 
door de hoofdinfrastructuur behoren niet tot de scope van het project.  
 
Hierop zijn twee uitzonderingen van toepassing: 
- Over de Schinkel is voor de Zware Rail een nieuwe brug voor een enkel spoor 

noodzakelijk met ten westen van deze brug circa 400 meter spoor dat aansluit 
op het bestaande spoor. 

- Over de Amstel komt een nieuwe brug voor de Zware Rail ten behoeve van de 
twee toeleidende sporen naar de keersporen, die tussen de Amstel en Station 
Duivendrecht zijn gelegen. De keersporen met bijbehorende aanpassingen aan 
de hoofdsporen (4-sporig tot de keersporen) behoren tot de scope van het 
project. 

 
 
Inmiddels is een oorspronkelijke module “besteld” door de stadsregio, maakt deze 
nu onderdeel uit van de scope en is derhalve opgenomen in de Businesscase: 
- Het mogelijk maken van het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol 

(CASH module, Corridor Amsterdam/Schiphol/Hoofddorp) voor wat betreft het 
gesloten gedeelte in het dok; 

 
 
Verdere optimalisaties van de hoofdinfrastructuur vallen buiten het scopegebied en 
zijn niet meegenomen bij de uitwerking van het Integraal Ontwerp. 
Voorbeelden van dergelijke mogelijke modules zijn: 
- Ontvlechting van de A10 aan Westzijde om congestie als gevolg van kruisend 

verkeer (Rijbaan A10 West naar afrit S108 met verkeer komend van A4 naar 
A10)); 

- Ontvlechting van de A10 aan de oostzijde ten behoeve van vroegtijdige 
afsplitsing naar A10 oost en A2 ; 

- Viersporigheid westelijk van de Schinkel ten behoeve van de zware rail; 
- Zessporigheid station Amsterdam Zuid ten behoeve van zware Rail (inrichting 

van het casco van de 3e railtunnel); 
- Viersporigheid ten oosten van de keersporen ten behoeve van de zware rail); 
- Doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Amstelveen; 
- Dubbele oprit zuidelijke aansluiting S108 (Amstelveenseweg) 
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3 PROGRAMMA VAN EISEN 

Aan de uitwerking van het Ruimtelijke concept binnen de scope van het project 
worden door de publieke partijen eisen en randvoorwaarden gesteld. De gestelde 
eisen en randvoorwaarden worden op verschillende wijze aan het project opgelegd.  
 
De basis voor eisen en randvoorwaarden, die aan de ruimtelijke uitwerking worden 
gesteld, zijn opgenomen in wettelijke normen en geldende (wettelijke) voorschriften. 
Voorbeeld van dergelijke eisen zijn de Ontwerpvoorschriften met betrekking tot de 
Zware Railinfrastructuur (OVS).  
 
Binnen het wettelijk kader worden in procedures toetsingsmomenten geëist aan de 
Ruimtelijke uitwerkingen. In deze toetsingmomenten, zoals in de 
bestemmingsplanprocedure en de Tracéwet procedure dient aangetoond te worden 
dat voldaan wordt aan (onder andere) de milieu- en veiligheidsvoorschriften. 
 
Naast deze wettelijke voorschriften en procedures worden er door de publieke 
partijen aanvullende functionele, technische- en vormeisen aan de objecten in de 
ruimtelijke uitwerkingen gesteld.  
Daarbij geldt dat de voorkeur uitgaat naar functionele eisen omdat dergelijke eisen 
vooral de uiteindelijk te leveren prestaties beschrijven en minder de wijze waarop 
die moeten worden gerealiseerd. Dit in verband met de beoogde vrijheidsgraden en 
mogelijkheden om tot waardecreatie te komen. 
In diverse gevallen vormt de resultaat van de Zuidas onderneming onderdelen van 
een totaal systeem wat, om na de realisatie van de Zuidas als geheel te kunnen 
functioneren, niet ontkomt aan het specificeren en opleggen van technische- en 
vormeisen. 
 
Navolgend wordt nader ingegaan op de samenhang tussen de gestelde eisen en 
randvoorwaarden zoals gesteld door de publieke partijen. 
 
Functioneel Programma van Eisen Infrastructuur 
 
De betrokken diensten van de Gemeente Amsterdam, ProRail en Rijkswaterstaat, 
hebben als (toekomstige) eigenaren van de modaliteiten in de Zuidas gezamenlijk 
een Functioneel Programma van Eisen opgesteld (FPvE). Het FPvE bevat eisen 
die betrekking hebben op de weg- en railinfrastructuur en de bijbehorende 
halteplaatsen en stationsvoorzieningen, die in het gebied van de Zuidas aangelegd 
zullen moeten worden.  
Het FPvE zal een onderdeel zijn van het zogenaamde prospectus voor de veiling 
van de aandelen van de Zuidas onderneming en dient als basis voor de ruimtelijke 
uitwerkingen, nu en in de toekomst. Om in te kunnen spelen op toekomstige 
ontwikkelingen en verdere waardecreatie dienen ontwerpers een optimale 
ontwerpvrijheid te krijgen en zijn de eisen zoveel mogelijk “functioneel” beschreven. 
Dat betekent dat er in het programma van eisen met nadruk functies zijn 
gedefinieerd en juist zo min mogelijk oplossingen zijn voorgeschreven. Bij een 
dergelijke aanpak horen bijpassende proces- en contractafspraken, welke zijn 
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opgenomen in de diverse overeenkomsten tussen de publieke partijen en de 
Zuidas onderneming. 
 
Het PvE heeft de volgende kenmerken: 
- Het is een set van functionele eisen waarmee door de modaliteiteigenaren 

kaders worden gesteld voor de realisatie van de infrastructuur in het 
scopegebied Zuidas.  

- Het is een document waarbinnen raakvlakken zijn vertaald tot concrete eisen. 
- Het is een document waaraan getoetst gaat worden. Volgens de principes van 

systems engineering ligt in dit stadium de nadruk op de hoofdlijnen.  
 
Een aantal onderwerpen dient binnen het vigerende Programma van Eisen in een 
later stadium nog verder te worden uitgewerkt. De uitwerking van deze 
onderwerpen geschiedt binnen het kader van de voor deze onderwerpen 
opgenomen top-eisen en zal geen wijziging van het principe, de scope of de 
omvang van de opdracht tot gevolg hebben. 
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4 RUIMTELIJKE UITWERKING: INTEGRAAL ONTWERP 

De scope van de dokzone van de Zuidas en de eisen, die door de publieke partijen 
daaraan gesteld zijn, zijn verwerkt tot een (mogelijke) ruimtelijke uitwerking. De 
ruimtelijke uitwerkingen van de projectonderdelen vormen een integraal ontwerp. 
Alvorens kan worden overgegaan tot realisatie van het integraal ontwerp dienen 
expliciete en impliciete keuzes gehard te worden en nader gedetailleerd te worden. 
 

4.1 Infrastructuur 
4.2 Stedenbouw en openbare ruimte 
4.3 Stedelijk wegennet en lokale ontsluiting 
4.4 Openbaar Vervoer Terminal 
4.5 Planning en fasering 
4.6 Samenvatting van uitgangspunten, werkwijze en objecten 

 
 
4.1 Infrastructuur 

De huidige infrastructuur is op een dijklichaam gelegen. Om de heling van het 
stedelijke weefsel op maaiveld mogelijk te maken is gekozen voor het ondergronds 
brengen van de hoofdinfrastructuur en het slechten van de barrière die door de dijk 
wordt gevormd. Voor de aansluiting dijkniveau ten oosten en westen van het dok 
zijn de bestaande kunstwerken over de Amstelveense weg en de Europaboulevard 
als vaste punten gekozen. Vanuit deze punten gaat de infrastructuur ondergronds, 
ieder met hellingshoeken die passen binnen de ontwerpvoorschriften van de 
betreffende modaliteit. 
Bovenop de railtunnels wordt een servicelaag gerealiseerd. Het maaiveld op de 
servicelaag wordt op maximaal 2.20 meter boven NAP gerealiseerd. 
 
De beschikbare ruimte voor het realiseren van ondergrondse tunnels is beperkt. 
Het is vanwege kosten, risico’s en logistiek niet aan te bevelen in het bestaande 
dijklichaam onder de bestaande infrastructuur de nieuwe infrastructuur aan te 
leggen. Dan zouden tal van tijdelijke en extra maatregelen getroffen moeten 
worden. 
Er is voor gekozen in vrije beschikbare ruimte tot aanleg van de nieuwe 
infrastructuur over te gaan. Aan de noordzijde van het dijklichaam tussen A10 en 
WTC en Atrium is de ruimte zeer beperkt. Aan de zuidzijde van het dijklichaam 
tussen A10 en ABN Amro en Mahler is de ruimte aanzienlijk royaler. 
 
Om het ondergronds brengen mogelijk te maken en de huidige infrastructuur 
zonder noemenswaardige tijdige en/of extra voorzieningen in dienst te houden 
worden tunnels gefaseerd aangelegd. 
Voor het integraal ontwerp is gekozen voor het allereerst aanleggen van tunnels 
voor de weginfrastructuur van de A10. 
Zowel aan de zuidzijde als aan de noordzijde van het dijklichaam worden in deze 
eerste fase gestapelde wegtunnels aangelegd. 
Zodra deze gereed zijn kan de weg ondergronds en het betreffende deel van het 
huidige dijklichaam wat nu door de A10 in beslag wordt genomen, worden 
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afgegraven. Dit biedt dan de ruimte om aan de noordzijde een gestapelde 
metrotunnel naast de noordelijke rijbaan van de A10 te bouwen, en aan de 
zuidzijde de tunnels voor 4 van de 6 perronsporen van de zware rail. 
Zijn deze trein- en metrotunnels aan weerszijden van het resterend dijklichaam 
gereed, dan kunnen ook treinen en metro’s ondergronds en kan het restant van het 
dijklichaam buiten gebruik worden gesteld en afgegraven. 
 
De nadere uitwerking van deze tunnelconfiguratie en de toeleidende infrastructuur 
wordt per modaliteit nader toegelicht in de onderstaande paragrafen. 
 

4.1.1 Rijksweg A10 

Binnen de tunnelconfiguratie van de Zuidas is zowel voor de noordelijke als de 
zuidelijke rijbaan van de rijksweg A10 uitgegaan van een gestapelde tunnel. In de 
gestapelde tunnel van 2 lagen is een ruimte aangehouden van in totaal zes 
(rij)stroken per richting. Hoewel nadere inrichting van de stroken kan variëren en 
wellicht de noordelijke wegtunnel qua gebruik af kan wijken van de zuidelijke, wordt 
gewaarborgd dat voldoende capaciteit wordt gerealiseerd in de toekomstige 
situatie. Voldoende om aan het Programma van Eisen te voldoen. 
 
Er is gekozen voor gestapelde wegtunnels om het aantal faseringsstappen bij de 
aanleg van het totale dok beperkt te houden en daarbij het ruimtebeslag op de 
ondergrond minimaal. 
 
De huidige afritten ter hoogte van de Amstelveenseweg en de RAI (S108 en S 109) 
blijven gehandhaafd en worden aangepast op de nieuwe situatie. Er zijn geen 
nieuwe op- en afritten voorzien. 
Wel wordt de oprit naar de A10 en A2 van de Europaboulevard naar de zuidelijke 
rijbaan gescheiden uitgevoerd. 
Een gescheiden oprit maakt het mogelijk om vanaf de RAI en Amstelveen ook in de 
toekomst zowel A10 oost als A2 te bereiken. 
Hierbij draagt de Zuidas zorg voor de dubbele oprit, uitbreidingen aan de bruggen 
over de Amstel daarbij niet inbegrepen. 
 
 

 
 
 
 

A10 West 

A4 

A10 Oost

A2 

S107 

Ontvlechten en vergroten 
capaciteit aansluiting ZO zijde 
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4.1.2 Zware Railinfrastructuur 

De tunnelconfiguratie van de Zware Railinfrastructuur wordt gekenmerkt door drie 
platte tunnels, die plaats bieden aan zes perronsporen. Twee tunnels, die ruimte 
bieden aan vier perronsporen, komen voort uit het functioneel programma van 
eisen maar zijn gebaseerd op vervoersprognoses tot 2020.  
Er komt steeds meer informatie beschikbaar die er op wijst dat de ontwikkeling van 
het reizigersvervoer met het openbaar vervoer sneller stijgt dan eerder 
geprognosticeerd, zowel in het algemeen als Zuidas-specifiek. Ook wordt de Zuidas 
geacht toekomstvast te zijn en ook de doorgroei na 2020 te kunnen 
accommoderen. De bebouwing die in de dokzone gerealiseerd zal worden is 
dermate intensief en complex dat het technisch vrijwel uitgesloten is om in een later 
stadium alsnog een extra tunnel te realiseren. Bovendien zou een dergelijke 
ingreep tot een onacceptabele overlast leiden voor de gebruikers van dit 
hoogwaardige centrum. 
Om deze reden is tijdens het proces van Tekenen en Rekenen gekozen voor het 
realiseren van een van tunnelconfiguratie van drie platte tunnels, waarbij van derde 
alleen het casco is meegenomen in het Integraal Ontwerp. 
 
Omdat ProRail met haar recente vervoersprognoses inmiddels aanstuurt op een zo 
spoedig mogelijke uitbreiding naar een 6 sporig station en de toeleidende 
spoorinfrastructuur zo spoedig mogelijk 4 sporig wil maken, wordt langzamerhand 
urgent te weten of bij aanleg van het casco van de 3e railtunnel direct rekening 
gehouden kan worden met de inrichting ervan door V&W. Duidelijkheid op dit punt 
heeft als bijkomend voordeel dat niet onnodig behoeft te worden uit te gaan van 
beperkte ontsluiting aan oost-westzijde en er niet behoeft te worden gewerkt met 
overgangsmaatregelen. 
 
 
  

 
 
Ter hoogte van het station RAI is de ruimte gecreëerd voor de uitbreiding van 
station RAI met twee perronsporen. Vanaf de vier perronsporen gaan vier 
doorgaande sporen richting de keersporen ten behoeve van de Thalys en HSL 
shuttles.  
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Ten behoeve van de komst van de Thalys en HSL shuttles zijn keersporen 
opgenomen in de scope van het project ‘Zuidas DOK’. De ligging van deze 
keersporen zijn vanwege de omvang buiten de oostelijke en westelijke 
scopegrenzen van Amstel tot Schinkel gesitueerd.  
Deze keersporen zijn in de huidige ruimtelijke uitwerkingen op kunstwerken boven 
de A2 gesitueerd.  
 
 
 

 
 
De huidige functies blijven binnen de ruimtelijke uitwerkingen gehandhaafd. Het 
betreft hier het keerspoor ten behoeve van het NS materieel ten westen van station 
Zuid en de bijsturings mogelijkheden tussen de sporen. Aan de westzijde van het 
projectgebied kan vanwege de huidige ontwerpvoorschriften geen volledige 
aansluiting van de nieuwe sporen op de bestaande sporen in het plangebied voor 
de brug over de Schinkel gerealiseerd worden. Hiervoor zal een extra enkelsporige 
brug over de Schinkel gerealiseerd worden. 
  
4.1.3 Light Railinfrastructuur 

De Zuidas zal ruimte bieden aan de bestaande Ringlijn van de metro en aan de 
nieuwe Noord-Zuidlijn welke vooralsnog geacht wordt vanaf 2012 operationeel te 
zijn. Daarbij eindigt de Noord-Zuidlijn na realisatie van het dok bij de halte 
Buitenveldert, een eindhalte aan de Boelelaan. Twee toekomstige mogelijkheden 
van doortrekking zijn voorzien: één naar Amstelveen en één naar Schiphol. 
Vooralsnog wordt met beide opties rekening gehouden. Om doortrekking naar 
Schiphol ook fysiek mogelijk te maken dient nu reeds te worden geïnvesteerd. 
Want ook hier geldt dat het later uitbreiden van tunnels technisch vrijwel onmogelijk 
zal zijn en voor gebruikers van de Zuidas voor onacceptabel veel overlast zorgt. 
Het fysiek voorbereiden van het dok op doortrekking naar Schiphol (qua 
ruimtebeschikbaarheid en casco constructie) betreft de inmiddels ingekocht module 
(de zogenaamde CASH module) 
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Er is gekozen voor gestapelde metrotunnels, ook hier om het aantal 
faseringsstappen bij de aanleg van het totale dok beperkt te houden en daarbij het 
ruimtebeslag op de ondergrond minimaal. 
 
De gestapelde tunnel biedt ruimte voor vier perronsporen. Ten oosten van het 
station Amsterdam Zuid worden de sporen van de metroringlijn en Noord-Zuidlijn 
naast elkaar in gestapelde vorm gebracht. Daarbij gaat één spoor van beide lijnen 
in de bovenste tunnel en één spoor van beide lijnen in de onderste. 
Op deze wijze ontstaat de mogelijkheid om op het perron van aankomst 
rechtstreeks over te stappen op de andere metrolijn, het zogenaamde cross 
platform principe. 
 

 
 
Aan de westzijde van station Amsterdam Zuid buigen de twee Noord-Zuidlijn 
sporen af richting Amstelveen door middel van de zogenaamde Amstelveenboog. 
Deze Amstelveenboog is ondergronds in de ruimtelijke uitwerkingen opgenomen. 
De boog daalt direct na het metrostation en loopt door het middengebied en onder 
de Zware Railtunnels en rijksweg A10 tunnel. Deze ondergrondse boog eindigt 
ondergronds bij de halte Buitenveldert, gelegen tussen de Boelelaan en de AJ 
Ernststraat. Bovengronds vinden we dan bij deze halte het eindpunt van tramlijn 51.  
 
De huidige functies blijven binnen de ruimtelijke uitwerkingen gehandhaafd. Het 
betreft hier de halte Amstelveenseweg en de opstelsporen ten westen van station 
Zuid en ten oosten van station RAI. 
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4.2 Stedenbouw en Openbare Ruimte 

De heling van het stedelijke weefsel ten noorden en zuiden van het plangebied 
heeft geresulteerd in een stedenbouwkundig concept, waarin de reeds bestaande 
straten, Parnassusweg, Minerva As en de Beethovenstraat een voorname rol.  
Centraal in het plangebied ligt, ter hoogte van de Minerva-as, het nieuwe station 
Amsterdam Zuid. 
 
Ten behoeve van de kaders waarbinnen de stedelijke ontwikkeling zal plaatsvinden 
is de visie Zuidas 2007 opgesteld. Om sturing te geven aan de gewenste uitwerking 
zal een beeldkwaliteitsplan worden opgesteld. 
 
Binnen de stedenbouwkundige uitgangspunten zijn voor de bebouwing in het 
algemeen en de dokzone in het bijzonder drie verschillende hoogten aangehouden, 
te weten: 
- bouwblokken met 30 meter hoge bebouwing op een plint met dubbele 

verdiepingshoogte 
- accenten van 60 meter hoog, al dan niet op de railtunnels 
- hoogbouw van 105 meter hoog, bij voorkeur te situeren buiten de directe 

invloedsfeer van de railtunnels 
 
Het stedenbouwkundig concept heeft een belangrijke relatie met de ligging van de 
ondergrondse hoofdinfrastructuur. Hoogbouw van 105 meter boven 
infrastructuurtunnels levert implicaties ten aanzien van optredende 
zettingsverschillen ten tijde van de bouw, stabiliteit (krachtsoverdracht) en logistieke 
consequenties voor de liftputten en daarmee verband houdende ontsluiting van de 
torens. 
Daarom wordt hoogbouw bij voorkeur niet op de tunnels geplaatst. 
Uitzondering kan worden gemaakt voor die locaties waar direct aansluitend aan de 
realisatie van de tunnels kan worden doorgebouwd (ter voorkoming van 
substantiele zettingen na realisatie van de tunnels), er ruimte is voor de diepe 
liftschachten van snelle liften en er voldoende gelegenheid is om dwarsstabiliteit 
(haaks op de tunnels) te realiseren. 
Om in die situatie te voldoen aan het Functioneel Programma van Eisen voorzien 
zullen de perrons ruimer moeten worden gedimensioneerd om dezelfde netto 
ruimte te garanderen. 
 
In de kostenraming van de businesscase zijn totaal 10 stuks 60 meter gebouwen 
op Zware Railtunnels gerekend. Gerekend is op plaatselijk een extra fundering 
onder Zware Railtunnels. De overdracht van belasting van de gebouwen naar de 
tunnel moet worden gerealiseerd met overgangsconstructies in de servicelaag die 
onderdeel vormen van de te ontwikkelen gebouwen. Gezien de maatregelen van 
extra fundering onder de railtunnel(s) dient de locatie van de 60 meter bebouwing 
voor realisatie van de tunnels bekend te zijn.  
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Voor gebouwen in de dokzone met een hoogte tot 105 meter dient gerekend te 
worden met extra diepe fundering (diepwanden en paalfundering tot NAP -50 
meter) om geen zettingen van de (in gebruik zijnde) tunnels te veroorzaken. 
 
4.3  Stedelijk wegennet en lokale ontsluiting 

Het stedelijk wegennet zal worden aangepast en waar nodig uitgebreid op basis 
van doorstroming van het verkeersaanbod wat een rechtstreeks gevolg is van de 
nieuwe centrumfunctie van de Zuidas en de te realiseren parkeergarages en 
fietsenstallingen. 
Doorgaand verkeer door de Zuidas dient te worden voorkomen, met uitzondering 
van doorgaand bestemmingsverkeer tussen de te verbinden delen van de stad 
(Amsterdam Zuid en Buitenveldert) 
Daarbij krijgt vooral de Beethovenstraat bijzondere aandacht en wordt de nu reeds 
aanwezige winkelfunctie doorgetrokken tot in het Zuidas gebied. 
Het verkeersaanbod op de Beethovenstraat zal worden teruggedrongen ten gunste 
van het verblijfsklimaat. De daar te realiseren winkels en overige voorzieningen 
blijven echter wel goed per auto bereikbaar. 
 
Ten behoeve van de kwaliteit van het verblijfsklimaat in de Zuidas als geheel (en in 
het bijzonder in en rond de dokzone met station) wordt autoverkeer van en naar de 
A10 en omliggende stadsdelen met een parkeerbehoefte in het dok, middels een 
specifieke dokstraat van het lokale weggennet op maaiveld geweerd. 
De ligging van de dokstraat is direct aanpalend aan de zware railtunnel en volgt de 
hiermee verband houdende verbreding en verjonging ter plaatse van de perrons. 
Met deze ligging bestaat de mogelijkheid van loading docks boven de zware 
railtunnel. 
Aan de oost- en westzijde van het dok ligt de dokstraat direct onder maaiveld in het 
niveau van de servicelaag doch vanwege de transferfunctie in de servicelaag ter 
hoogte van het station loopt de dokstraat ter hoogte van de minerva-as onder deze 
tranfer/servicelaag door. 
De dokstraat kent dus hellingen om van –1 naar –2 te gaan (onder de transferzone) 
en daarna van –2 naar –1. 
Ontsluiting van  de dokstraat is voorzien op de Amstelveenseweg en de 
Europaboulevard nabij de op- en afritten van de A10. Hierdoor wordt ook de 
ontsluiting van de dokstraat (met de daarmee verbonden parkeervoorzieningen) 
vanaf zowel de A10 als het lokale wegenstelsel mogelijk.  
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4.4 Openbaar Vervoer Terminal 

Het concept van de OV Terminal en de functionaliteit wordt in sterke mate 
beïnvloed door de modaliteiten in het gebied, de tunnelconfiguratie, de bebouwing 
in de dokzone en de functies, die binnen het gebied (de Composer) zullen 
plaatsvinden. Het laatste aspect, de combinatie van stedelijke functies met de 
daarbij behorende aantallen gebruikers, is bepalend voor de ruimtelijke capaciteit, 
die gerealiseerd moet worden voor de functionele afhandeling gedurende alle 
tijdstippen (maatgevende piekuren) in het Zuidas DOK-gebied. 
 
In de fase ‘Rekenen & Tekenen’ zijn vier integrale scenario’s ontwikkeld die de 
stedenbouwkundige, ruimtelijke en functionele mogelijkheden van het concept voor 
de Openbaar Vervoer Terminal in beeld hebben gebracht. Hierbij was de prognose 
voor de reizigersaantallen in 2020 zoals door ProRail en dIVV opgesteld het 
uitgangspunt.  
In de task force verdiepingsslag welke in het voorjaar van 2007 is uitgevoerd is, 
gekozen voor de voorkeursvariant met centrale ligging van het station in de 
Minerva-as, gecombineerd met de te realiseren servicelaag. 
 
4.4.1 Station Amsterdam Zuid 

Door de raakvlakken van de OV Terminal met vele relevante aspecten binnen het 
Zuidas concept vormt de OV Terminal een kloppend hart binnen het Zuidas 
dokzone. Hiervoor dient gewaarborgd te worden dat de OV Terminal de 
hoogwaardige uitstraling verkrijgt, die in de gehele Zuidas nagestreefd wordt. De 
functionele en stedenbouwkundige eisen zijn integraal verwerkt in de huidige visie 
op het station. 
 
Figuur: Recente vervoersprognoses treinreizigers vooruitlopend op rapportage SAAL (studie corridor Schiphol Amsterdam 
Almere Lelystad) met koppeling naar beschikbare infrastructuur (Prorail) 
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4.4.1.1 Vervoerscijfers en groeiprognoses:   
 
Tijdens de task force is een check uitgevoerd op eerdere aannames en prognoses 
ten aanzien van openbaar vervoersontwikkeling. Aanvullend op de sterke groei van 
het station zoals deze gedurende het proces van Tekenen en Rekenen al werd 
verwacht blijkt dat zowel de snelheid van de groei als de eindverwachting hoger 
liggen dan eerdere aannames.  
Actuele tellingen van NS en dIVV bevestigen dit beeld. In ieder geval is de impact 
van de opening van de Utrechtboog groot. Sinds de rechtstreekse verbinding met 
Utrecht en Eindhoven ontdekken steeds meer reizigers van en naar de stad de 
voordelen van dit station boven Amsterdam CS. 
 
Ook is de verwachting dat de komst van de Hanzelijn (2013) en de opening van de 
Noord-Zuidlijn (2014) te zijner tijd een enorme extra impact zal hebben op de 
betekenis van dit station. Het station zal zich niet slechts typeren als (internationaal) 
topstation voor hogesnelheidslijnen en zware rail, maar tevens als omvangrijk en 
regionaal uiterst belangrijk metrostation.  
 
Er moet inmiddels rekening worden gehouden met hogere verwachtingen ten 
aanzien van de benodigde “eindcapaciteit” van het station in de doorontwikkeling 
na 2030. Dit wordt mede gevoed door eerste signalen vanuit de SAAL studie en 
ontvangen reacties van de zijde van NS en ProRail op de plannen voor de Zuidas. 
Er wordt melding gemaakt van ca 23 treinen per uur per richting en alleen al ca 
100.000 in- en uitstappende treinreizigers per dag in 2030.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figuur: Overstaprelaties huidig en prognose 2030, ARUP report figure 4.1 en 4.2 
(Vervoersprognose vooruitlopend op OV/SAAL HvG 30-03-07)  
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Met betrekking tot de capaciteit van het station is berekend dat ook bij de hogere 
vervoerscijfers het station voor zware rail en metro blijft functioneren. Bepalend is 
namelijk het aantal passagiers per trein/metro en niet zozeer de frequentie van het 
aantal treinen/metro’s. 
Wel wordt opgemerkt dat met het huidige veligheidsregime bij de lightrail (safe 
haven principe) de capaciteit van de metro in de toekomst een limiet zal bereiken. 
In het buitenland zijn echter voldoende voorbeelden van andere veiligheidsregimes 
waarbij de capaciteit (door het kunnen verhogen van de frequentie) weer aanzienlijk 
kan toenemen. 
 

4.4.1.2  De stationslocatie  
 
Tijdens de verdiepingsslag zoals uitgevoerd door de Task Force is gekozen voor de 
centrale ligging in de Minerva-as. Deze voorkeur is gebaseerd op: 
 

• Een uitgebalanceerde ligging in de loopstromen uit de diverse richtingen, 
rekening houdend met de hoeveelheden trein- en metropassagiers, het 
catchment area van station Zuid-WTC in relatie tot de voor de passagiers 
relevante alternatieven in dit gebied (zoals RAI en VU); 

• De mogelijkheid om de voorzieningen van trein en metro bovengronds in één 
gebouw onder te brengen; 

• Een goede centrale ontsluiting van de perrons van zowel trein als metro; 
• Een goede transfer van trein naar metro en vice versa in Noord-Zuid richting 

(prognoses inmiddels oplopend tot dagelijks 80.000 tot passagiers) Meer 
snelheid en comfort voor transfererende reizigers; zij behoeven het gebouw 
niet uit en slechts éénmaal door de poortjes van de ticketing; 

• Stedenbouwkundige inpassing van het station in de Minerva-as, centraal in 
het Zuidas gebied en herkenbaar vanuit de stedenbouwkundige structuren 
waarvan Berlage bijna honderd jaar geleden de basis voor heeft gelegd. 
Hierbij speelt het belang van zichtbaarheid/vindbaarheid van het station in 
relatie tot belangrijkste toegangsaders te voet, met de auto of op de fiets een 
grote rol; 

• Meer benuttingmogelijkheden van de plint van het vastgoed op maaiveld. 
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Figuur: visualisatie van mathematische optimalisatie van ligging van het station op basis van afstanden door 
gebruikers van het station (trein en metro) Zichtbaar wordt het voordeel van centrale ligging voor de 
loopafstanden (ARUP mei 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur: Ligging van het station (lengte van perrons) in de Minerva-as. ARUP mei 2007 
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4.4.1.3   Beeldvorming van het station als “gebouw”  
 
Gedurende de task force is regelmatig gestudeerd en gediscussieerd over de 
verschijningsvorm van het station. Een en ander met de huidige inzichten omtrent 
het stedelijk grid en de visie Zuidas 2007 als uitgangspunt. Het is in deze fase nog 
niet mogelijk concrete beelden te tonen van een ontwerp van het station omdat de 
context waarbinnen het station zich bevindt nog ontwikkeld gaat worden. Daarbij is 
de uitwerking van Composer van groot belang. 
 

 
Plan Berlage met station in de Minerva-as (1915) 

 
 
Er zijn verkenningen gemaakt omtrent de omvang en ligging van het station opdat 
ten behoeve van de businesscase de basisuitgangspunten qua ruimtebeslag 
konden worden meegenomen. Het is in een later stadium aan de Zuidas 
onderneming om tot verdere uitwerking te komen, in directe samenhang met de 
ontwikkeling van Composer.  
 
4.4.1.4  OV Terminal 
 
Primair zal het station dienen als hoogwaardige OV Terminal. Ter ontsluiting van de 
stad en als verbinding van de stad met de rest van de wereld. Zowel op korte als op 
lange afstand. Hoogfrequente verbindingen met overige delen van de stad, de regio 
en Schiphol moeten gewaarborgd zijn. Het station zal aangesloten zijn op alle 
beschikbare modaliteiten  en de dienstregelingen moeten zodanig onderling zijn 
afgestemd dat daadwerkelijk goede overstaprelaties mogelijk zijn. 
De Zuidas zal zich richten op doelgroepen die aankomst en vertrek combineren met 
het uitvoeren van activiteiten. Van de aanwezigheid gebruik te maken om te 
winkelen, te eten, te ontmoeten, te recreëren. De Zuidas is minder geschikt als 
P&R station voor treinreizigers of langparkeerders voor Schiphol. 
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4.4.1.5  Commercie 
 
Gelet op het optimaal bedienen van doelgroepen en het kunnen voorzien in 
hoogwaardige faciliteiten (zowel qua omvang als verschijningsvorm) is het van 
belang dat de commerciele potentie van station en stationsgebied optimaal wordt 
uitgenut. Uitbaten van locaties aan loopstromen met horeca en retail zijn zowel 
plezierig voor reizigers als voor de Zuidas als totaal. 
Er is, mede door introductie van de servicelaag, gekozen voor scheiding tussen 
snel transfererende stromen van trein en metro en winkelend publiek. Maar wie wil, 
wordt uitgedaagd om ook tijdens regelmatig gebruik van het station, gebruik te 
maken van de omvangrijke en hoogwaardige voorzieningen. 
 
4.4.1.6  Verschijningsvorm  
 
Het is te vroeg om een ontwerp voor een station te maken omdat de directe 
stedenbouwkundige context ontbreekt. 
Het stationsontwerp in de stedenbouwkundige context moet verder worden 
onderzocht. In dit verband is door Bob van Reeth, supervisor Zuidas, hierover het 
volgende gezegd: 
 

Het station staat op maaiveld, niet als zijkant van de structuur van de straten en de 
pleinen en niet op de rooilijn van een kavel, een bouwblok. Het gebouw maakt deel 
uit van de infrastructuur, het gebouw is infrastructuur, bindt boven en onder. Het 
gebouw is geen bouwblok maar een autonoom alleenstaand gebouw. Als zodanig is 
het een landmark, bezet als het ware het openbare terrein. Stedenbouwkundig zal 
het fungeren als een primair urbaan element, waar rondom het centrum zich 
organiseert. Het gebouw is groot, bevat meerdere bestemmingen. Het is een 
gebouw voor reizigers, niet voor passagiers. Het moet niet alom transparant zijn. 
Het moet zich van buiten niet bloot geven. Het gebouw is doorgang, is overgang. 
Het gebouw is meerzijdig open. Het gebouw is als typologie geen luchthaven. Het is 
stedelijk. Het is dubbelzinnig; het wil gebouw zijn en infrastructuur. Het wil dit alles 
simultaan zijn maar niet uitdrukkelijk tonen. Het is dubbelzinnig en dus mysterieus, 
gemaakt voor zeer lange duur, met duurzame materialen. Het moet binnen 50 jaar 
rijksmonument zijn.  

Impressie van een doorsnede over het station (ARUP mei 2007) 
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4.4.1.7  Verdere toekomstige uitwerking 
 
Het station wordt gerealiseerd na 2020. De prognose is dat van 2011 tot 2015 de 
autotunnels worden gerealiseerd en van 2015 tot 2020 vier van de zes 
perronsporen van de zware rail en de gestapelde metrotunnel. Het is daarom te 
vroeg om nu te spreken over een definitieve keuze voor het ontwerp.  
In een later stadium zal een daadwerkelijk ontwerp van het station moeten worden 
gemaakt, in samenhang met de ontwikkeling van het om- en bovenliggend 
vastgoed, onderdeel van Composer. Op basis van de beschikbare functionele 
eisen, inzichten van dat moment en mogelijk aanvullende eisen van de Zuidas-
onderneming. 
In de businesscase is gerekend met volumes aan voorzieningen die rechtstreeks 
zijn afgeleid van het Functioneel Programma van Eisen en de studies van ARUP. 
Met een kwaliteitsniveau wat gelijk staat met de huidige investeringen in de overige 
NSP projecten. (Als benchmark voor de kosten en kwaliteit van de 
stationsontwikkeling is uitgegaan van het prijsniveau van Rotterdam CS) 
 
Diverse partijen, waaronder NS en ProRail hebben zich positief uitgesproken over 
de ambitie om de lat voor Amsterdam Zuid nog hoger te willen leggen. Het moet 
een “wereldstation” worden. 
Of dat ook leidt tot hogere investeringen en deze hogere investeringen ook te 
rechtvaardigen zijn vanuit de te realiseren hogere toegevoegde waarde zal blijken 
bij de verdere uitwerking. 
In die toekomstige uitwerking zullen in ieder geval een aantal aspecten moeten 
worden meegenomen: 
 
4.4.1.8  Daglichttoetreding 
 
Er is een sterke voorkeur voor daglichttoetreding op de perrons. Dit impliceert dat 
het ruimtebeslag van het station in haar functioneren groter zal zijn dan de 
logistieke ruimtebehoefte voor passagiers alleen. Dit geldt met name voor de lange 
perrons van de zware rail (430 m).  
Of en in welke mate dit ruimtebeslag impact heeft op naast- dan wel bovenliggend 
vastgoed van Composer zal in een latere fase bij de uitwerking van het 
stedenbouwkundig volume dienen te worden uitgezocht. 
 
4.4.1.9  Commerciële verbinding 
 
In- uit- en overstappende trein- en metroreizigers vormen een belangrijke doelgroep 
voor horeca en retail in de Zuidas. Afhankelijk van hun reis hebben de reizigers 
meer of minder tijd om in te gaan op verleidingen om geplande en niet geplande 
aankopen te doen. Voor de passagiers in het station kan onderscheid gemaakt 
worden in zogenaamd “run-shoppen” en “fun-shoppen”  
“Run-shoppen” is in ieder geval te realiseren direct aan de grote stromen 
transferpassagiers tussen trein en metro die dagelijks van het station gebruik 
maken. Dit kan op het niveau van de ondergrondse transferruimte worden ingevuld, 
maar dient nog nader te worden uitgewerkt. 
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Horeca en retail waar meer tijd voor beschikbaar is (oa. “funshoppen” in de directe 
omgeving van het station bovengronds) dient eveneens nader te worden 
uitgewerkt. 
Van belang is een goede verbinding met Beethovenstraat/Ravel vanwege 
continuïteit in winkelgebieden en de ontwikkeling van een stedelijk centrum en 
sociale veiligheid. 
   
4.4.1.10Veiligheid en operationele integriteit 
 
De mate waarin het station zich fysiek verbindt met het overig openbaar vervoer en 
met tal van andere Zuidas functies en er logistieke interfaces ontstaan bepaalt in 
belangrijke mate de wijze waarop veiligheid (safety en security) in de verdere 
uitwerking moet worden meegenomen. Datzelfde geldt voor exploitatie, beheer en 
onderhoud van publieke en semi-publieke ruimten in en om het station. 
   
4.4.1.11  Tussentijdse groei van het station 
 
Gedurende de realisatie van de tunnels en het aansluitend realiseren van het 
nieuwe station zullen de reizigersstromen fors toenemen. Het betreft hier niet alleen 
de autonome groei van het reizigersvervoer maar tevens de introductie van de 
Hanzelijn (2013) en de Noord-Zuidlijn (2014). 
Het belang van dit gebied is groot en neemt snel nog verder toe. 
Amsterdam Zuidas houdt bij haar werkzaamheden rekening met de groeiende 
reizigersstromen en de toenemende betekenis van het station. Dat betekent onder 
meer dat het bij het faciliteren van voetgangers- en fietsersstromen tijdens de 
aanleg van de tunnel (bijvoorbeeld door middel van tijdelijke bruggen) niet 
uitgegaan wordt van vigerende aantallen voetgangers en fietsers maar van de op 
dat moment sterk gegroeide situatie. Maar of die groeiende reizigersstromen tot 
aan het openen van het nieuwe station door de bestaande stationsvoorzieningen 
kunnen worden afgehandeld is wel een zorg maar geen verantwoordelijkheid van 
de Zuidas onderneming. Dat is een verantwoordelijkheid van de 
modaliteiteigenaren. Het is van belang hierover tijdig met elkaar in overleg te treden 
omdat eventuele tussentijdse uitbreiding van capaciteit ook moet worden 
afgestemd met de bouw van het nieuwe station en kan worden ingepast in de 
overall logistiek van alle bouwactiviteiten op dat moment. 
 
4.4.2 Busstation  

In een hoogwaardige OV Terminal is een hoogwaardig busstation noodzakelijk.  
Gelet op de intensieve bebouwing van de dokzone en de beoogde kwaliteit van de 
maaiveldstad dient echter vermeden te worden dat een omvangrijke hoeveelheid 
ruimte dient te worden bestemd voor een eindstation voor bussen met 
parkeerplaatsen voor bussen en dienstruimtes voor chauffeurs. Een dergelijk 
eindstation heeft immers grote invloed op de lucht- en belevingskwaliteit van de 
Zuidas. Een aanzienlijk betere oplossing is het realiseren van een dynamisch 
busstation met Terminal en halteplaatsen voor in- en uitstappen. Het parkeren van 
bussen gecombineerd met dienstruimtes voor de chauffeurs kan beter op een 
buffer buiten de dokzone plaatsvinden. Voor een geschikte locatie voor een 
dergelijke buffer is inmiddels een nader onderzoek naar locaties gestart. 
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Voor de situering en fysieke verschijning van het busstation op de Zuidas worden 
de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 

• Routering is van belang, bussen vanaf westzijde richting Dok 
• Liever niet te ver naar het noorden 
• Liever niet kruisen van de Minerva-as 
• Zichtbaarheid vanuit het trein/metrostation is erg belangrijk 
• Maximale loopafstand naar het busstation is 250 meter 
• Geconcentreerde busafhandeling, geen opsplitsing over 2 locaties 
• Eventuele combinatie met tram is helderder dan “stand alone” 
• Eventuele combinatie met taxi’s eveneens 

 
Om te werken met een dynamisch busstation en een beperking van het aantal 
halteplaatsen moet de bus op voorspelbare momenten kunnen aanlanden bij het 
station. 
Congestievrije aanvoerroutes vanaf Amstelveenseweg en Boelelaan (bijvoorbeeld 
in combinatie met tram en eventueel taxi zijn van belang; en dit sluit tevens aan op 
belang van bereikbaarheid voor hulpdiensten 
 
Verschijningsvorm busstation  

• Haltes waar het comfortabel wachten is (droog, uit de wind) 
• Een terminalvoorziening met zicht op de haltes waar passagiers wat langer 

binnen kunnen wachten, met een allure (en eventueel verschijningsvorm) die 
vergelijkbaar is met het trein/metrostation 

• Exacte uitvoering pas te bepalen bij verdere uitwerking van het 
vastgoedprogramma van de Zuidas 
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4.5 Planning en fasering 
 
De ontwikkeling van het Zuidas DOK vanaf de huidige situatie met de infrastructuur 
op het DIJK-niveau tot de gewenste integrale eindsituatie, waarin de 
hoofdinfrastructuur onder het maaiveld gesitueerd is en daarboven bebouwing tot 
een hoogte van 105 meter zal een ruimte periode in beslag nemen. 
 
Om te komen tot het gewenste hoogwaardige gebied dient niet alleen gewerkt te 
worden aan de eindsituatie, maar dient de termijn tot deze situatie een bijdrage te 
leveren aan de hoogwaardige uitstraling. Hiervoor dient geen situatie, die 
gekenmerkt wordt als bouwput, gecreëerd te worden, maar dient iedere 
faseringsstap een ontwikkelingsstap van het gebied te zijn. 
 
Naast de uitstraling van het Zuidas-gebied gedurende de ontwikkeling dient 
rekening gehouden te worden met de beschikbaarheid van de hoofdinfrastructuur. 
Door het huidige drukke gebruik van de hoofdinfrastructuur is het afsluiten van deze 
modaliteitstromen ondenkbaar.  
 
Voor de realisatie van de 
hoofdinfrastructuur onder het 
maaiveldniveau speelt het “Haasje 
over” principe, een centrale rol. In de 
fasering is de ontwikkeling volgens 
dit principe nader inzichtelijk 
gemaakt. 
 
Middels deze fasering duurt het 
ondergronds brengen van de 
hoofdinfrastructuur en de 
ingebruikname daarvan ruim 9 jaar 
(exclusief 3e tunnel). Na deze ontwikkeling, waarbij de hoofdinfrastructuur in 
gebruik blijft kan overgegaan worden met de realisatie van bovengrondse 
bebouwing.  
 
Alvorens over te kunnen gaan met de realisatie van het project dienen de 
procedurele stappen doorlopen te worden, het ontwerp nader uitgewerkt te worden 
en de uitvoerende partijen gecontracteerd te worden 
 
De hoofdstappen bestaan uit de 
procedurele stappen, de 
engineering, waarin het ontwerp 
nader wordt uitgewerkt, de 
contractering van marktpartijen, die 
aangetrokken moeten worden voor 
de uitvoering van het project en de 
uitvoeringsstappen, die doorlopen 
moeten worden. De hoofdstappen 
zullen gedeeltelijk parallel verlopen 
om het proces optimaal te laten 



 
ZA.U.07.0104 

 Kenmerk:  
 Status/versie: versie 1.2 
 Datum: 1 november 2007 
  37 van 39 

verlopen en de toekomstige eindsituatie zo spoedig mogelijk te bereiken.  
 
4.5.1 Procedures 

Voordat overgegaan kan worden tot de realisatie van het project dienen de publieke 
procedures doorlopen te worden. Een voorname rol binnen deze procedures spelen 
onder andere: 
- Verkorte TracéWet Procedure (OTB/MER), waarin de mogelijke varianten, 

bijbehorende gevolgen en noodzakelijke maatregelen voor het uitbreiden van de 
hoofdinfrastructuur inzichtelijk gemaakt moeten worden. 

- MER Stedenbouw / Bestemmingsplan, waarin vastgelegd is aan welke eisen het 
stedenbouwkundige concept en welke bewegingsruimte binnen de ontwikkeling 
van het concept aanwezig is; 

- Bouwvergunningen en andere vergunningen van bevoegd gezag, die 
aangevraagd dienen te worden alvorens gestart kan worden met de 
daadwerkelijke realisatie. 

 
4.5.2 Engineering 

De ruimtelijke uitwerkingen, die opgesteld worden binnen de fase ‘Rekenen & 
Tekenen’, dienen in de vervolgfasen van het project nader uitgewerkt te worden. 
Binnen deze detaillering, die de engineeringfase genoemd wordt, dient de 
integraliteit van de ontwerpen voorop te staan. Daarbij dient er een continue 
toetsing geborgd te worden met de hierboven vastgestelde procedures. 
 
Ten behoeve van deze nadere detaillering dienen er ook aanvullende onderzoeken 
te worden uitgevoerd, zoals milieukundige onderzoeken en geotechnische 
onderzoeken. 
 
Wie de ontwerpen nader zal detailleren, is afhankelijk van de contracteringswijze, 
die door de onderneming Zuidas wordt aangehouden. De detaillering dient in 
nauwkeurige ontwerpen te leiden aan de hand waarvan de realisatie voorbereidt 
kan worden.  
 
4.5.3 Contractering 

Alvorens over gegaan kan worden tot de realisatie van het project dienen 
marktpartijen gecontracteerd te worden. Hierbij kan gedacht worden aan 
ontwerppartijen, uitvoeringspartijen zoals aannemers en onderaannemers en 
adviseurs bij de voorbereiding van realisatie. 
 
Er zijn verschillende vormen van contractering van de marktpartijen mogelijk. 
Hierbij kan onder andere gedacht worden aan traditionele contractvormen, Design 
& Construct en Alliantie-contracten. De keuze van de contractvorm is afhankelijk 
van de strategische keuze, die de Zuidas DOK onderneming zal nemen over de 
contractvorm. 
 
Niet alleen de keuze van de contractvorm is van doorslaggevend belang, ook de 
keuze van het opsplitsen van de projectonderdelen bij de contractering is van 
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belang. Zo kan de aanbesteding van de hoofdinfrastructuur eventueel per modaliteit 
opgesplitst worden. Bij een eventuele opsplitsing van projectonderdelen zullen 
raakvlakken ontstaan, die vastgelegd dienen te worden in de betreffende 
contracten. 
 
4.5.4 Uitvoering 

Als uitgangspunt is bij de uitvoeringstappen voor het stapsgewijs realiseren van de 
ondergrondse infrastructuur, telkens gebruik makend van de beschikbare vrije 
ruimte. Omvangrijke tijdelijke voorzieningen voor gehele tracés zijn vanwege de 
hoge kosten vermeden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om de doorlooptijd van het totale project te beperken moet zo optimaal mogelijk 
gebruik gemaakt worden van de beperkt beschikbare ruimte. Om deze reden zijn 
de tunnels van de A10 (zowel noordelijke als zuidelijke rijbaan) en de tunnels van 
de metro gestapeld uitgevoerd. 
 
Bovengenoemd faseringsprincipe kent de navolgende hoofdstappen, waarbij 
indicatief de jaren van doorlooptijd zijn aangegeven: 
Stap 1  Functievrij maken van de tracés ten behoeve van de nieuwe A10 

tunnels ten noorden en ten zuiden van de huidige hoofdinfrastructuur, 
die op het Dijklichaam ligt.  

Stap 2 Aanleg van de gestapelde A10 tunnels (1A en 1B). \ 
Stap 3 Ingebruikname van de nieuwe A10 tunnels en het slopen van de 

bestaande A10 op dijkniveau.  
Stap 4 Afgraven van het talud ten behoeve van metrotunnel en de twee 

eerste Zware Railtunnels en functievrij maken van het tracé.  
Stap 5 Aanleg van de gestapelde metrotunnel en de twee naast elkaar 

gelegen treintunnels.   
Stap 6a Aanleg van de stationsvoorzieningen in en op de railtunnels.  
Stap 6b Bouw vastgoed op de railtunnels (kan optioneel toegepast worden).  
Stap 7 Ingebruikname van de nieuwe railtunnels en het slopen van de 

bestaande railinfrastructuur op dijkniveau.  
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Stap 8 Afgraven van het resterende talud en functievrij maken van het 
middengebied.  

Stap 9 Gefaseerd uitvoeren van de ondergrondse bebouwing van het 
middengebied, bestaande uit de ruwbouw van de 3e railtunnel, de 
ondergrondse parkeergarages en de ondergrondse dokstraat. Bouw 
middengedeelte station. (gefaseerd met stap 10)  

Stap 10 Bouw vastgoed boven 3e railtunnel en parkeergarages. (gefaseerd 
met voorgaande stap) 

 
De bouw van de ondergrondse Amstelveenboog zal gelijk oplopen met de bouw 
van de tunnels van de hoofdinfrastructuur. Tussen de nieuw te bouwen railtunnels 
zal de Amstelveenboog worden gebouwd onder de in dienst zijnde Zware Rail en 
metro sporen op het dijklichaam. 
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4.6 Samenvatting van uitgangspunten, werkwijze en objecten 
 
Navolgend is in hoofdlijnen weergegeven welke uitgangspunten zijn gehanteerd en 
welke keuzes zijn gemaakt ten behoeve van het Integraal Ontwerp.  
Op basis van dit Integraal Ontwerp zijn de kosten geraamd. Deze gegevens zijn 
input geweest voor de Business Case.  
De onderstaande nummering correspondeert met de opgestelde kostenraming. 
 
 

0 Algemeen 
 
Uitgangspunten/keuzes 
- Startpunt is de scope en het ontwerp conform de Bestuurlijke Basisvariant van 23 

februari 2005. 
- Toegevoegd aan de scope: Ondergrondse Amstelveenboog, Casco 3e Zware 

Railtunnel, de dubbele oprit ten Zuid-Oosten van de A10, de ontsluiting van de dokstraat 
en de CASH module ten behoeve van mogelijke doortrekking van de Noord-Zuidlijn naar 
Schiphol 

- Verwijderd uit de scope: de zogenoemde twee kwartjes als extra aansluiting van de 
Beethovenstraat op de A10 

- Grens Zuidas DOK-gebied Noord = zuidzijde bestaande bebouwing. 
- Grens Zuidas DOK-gebied Zuid = noordzijde bestaande bebouwing en ondergrondse 

Amstelveenboog tot en met halte VU. 
- Grens Zuidas DOK-gebied West: De Schinkel, met uitzondering van circa 400 m spoor 

en een nieuwe enkelsporige Zware Railbrug over de Schinkel, om te kunnen aansluiten 
op het bestaande baanvak met behoud van het westelijke keerspoor. 

- Grens Zuidas DOK-gebied Oost: De Amstel, met uitzondering van de keersporen 
(inclusief toeleidende sporen) ten oosten van de Amstel over een nieuwe tweesporige 
brug over de Amstel. 

- Alle hoofdinfrastructuur onder maaiveld. Voor het maaiveld in het Zuidas DOK-gebied is 
aangehouden NAP+0,7m = peil van het Zuidplein. De bovenkant van de tunnels ligt op 
maaiveld – 0,35-1,5m . Het maaiveld loopt van NAP+0,7 m noord en zuid tot aan 
NAP+2,2 m in het midden van het dok. 

- De bestaande viaducten over de Amstelveense weg en de Europaboulevard zijn als 
vaste punten aangehouden. 

- Voor de fasering is het “Haasje over”-principe gekozen, om de tunnel te kunnen bouwen 
in de telkens beschikbare vrije ruimte en daarmee de tijdelijke maatregelen tot een 
minimum te beperken. 

 
2. Rijksweg A10 noordzijde 
 
Uitgangspunten/keuzes 
- Gestapelde tunnel is gekozen omdat deze vanwege de beperkte ruimte in 1 

faseringsstap kan worden gerealiseerd. 
- Afstand tot de bestaande bebouwing 5 meter. 
- Oprit bij Amstelveenseweg conform scopetekening februari 2005 (krappe bochtstraal).  
- Onderhoud bestaande A10 tijdens realisatiefase niet opgenomen in de kostenraming 
- Verbinding Zuidas naar Verkeerscentrale Velzen niet opgenomen in de kostenraming 
- Te amoveren parkeergarages in het Zuidas DOK-gebied worden vervangen door 

garages buiten het scopegebied van het dok (kosten zijn opgenomen in 
Verwervingskosten). 

- Noordelijke wand van de tunnel dient als waterkering. 
- Tot het functioneel zijn van de nieuwe waterkering wordt de bestaande waterkering 

volledig in stand gehouden. 
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Objecten 
- Rijksweg A10 noordzijde bestaat uit een tunnel met twee boven elkaar gelegen rijbanen 

met ieder drie rijstroken (waaronder rijstroken, vluchtstroken en weefvakken). 
- Tunnels zijn voorzien van tunneltechnische installaties. 
- Doorgaande rijstroken op niveau -2. 
- Parallelstroken op niveau -1. 
- Totale lengte vernieuwing tussen Amstelveenseweg en viaduct Europaboulevard is ca. 

2.275 m1. 
- De lengte van de reconstructie A10 westzijde tussen Brug o/d Schinkel en viaduct 

Amstelveenseweg is circa 650 m1. 
- De lengte van de reconstructie A10 oostzijde tussen Europaboulevard en brug o/d 

Amstel is  
circa 600 m1. 

- Trappenstrook (vluchttunnel met trappen en liften) tbv veiligheid aan de zijde van de 
metrotunnel. 

- Voorzieningen voor verbeteren van de luchtkwaliteit bij de tunnelmonden (bijvoorbeeld 
ventilatieschachten). 

 
Bouwwijze/fasering 
- Gestapeld bouwen in één fase. 
- Grondkering middendeel tunnel door middel van diepwanden dik 1,5m en lang 25m met 

onderwaterbeton. 
- Grondkering toeritten d.m.v. damwanden met onderwaterbeton. 
- Paalsysteem: GEWI ankerpalen of gelijkwaardig en toeritten prefab betonpalen. 
 
 
3. Rijksweg A10 zuidzijde 
 
Uitgangspunten/keuzes 
- Gestapelde tunnel is gekozen om binnen het faseringsprincipe tijdens de bouw en in de 

eindsituatie ruimte te creëren. 
- Afstand tot bestaande bebouwing 5 meter. 
- Ontwerp in het Dokgebied is gebaseerd op het uitvoeren van de modules A10 West en 

A10 Oost. 
- Afrit bij Amstelveenseweg conform scopetekening februari 2005, echter evenals huidige 

situatie met een krappe boogstraal. 
- Onderhoud bestaande A10 tijdens realisatiefase niet opgenomen in de kostenraming. 
- Verbinding Zuidas naar Verkeerscentrale Velzen niet opgenomen in de kostenraming. 
- Aansluiting S109 conform de dubbele oprit variant. 
 
Objecten 
- Rijksweg A10 zuidzijde bestaat uit een tunnel met twee boven elkaar gelegen rijbanen 

met ieder drie rijstroken (waaronder rijstroken, vluchtstroken en weefvakken). 
- Tunnels zijn voorzien van tunneltechnische installaties (bijvoorbeeld detectie, verlichting, 

ventilatie, et cetera). 
- Verbinding met de A10 Oost op niveau -2. 
- Verbinding met de A2 op niveau -1. 
- Totale lengte vernieuwing tussen Amstelveenseweg en viaduct Europaboulevard is 

2.275 m1. 
- De lengte van de reconstructie A10 westzijde tussen Brug o/d Schinkel en viaduct 

Amstelveenseweg is circa 650 m1. 
- De lengte van de reconstructie A10 oostzijde tussen Europaboulevard en brug o/d 

Amstel is  
circa 600 m1, exclusief dubbele oprit. 

- Trappenstrook (vluchttunnel met trappen en liften) tbv veiligheid aan de zijde van de ZR-
tunnel. 

- Voorzieningen voor verbeteren van de luchtkwaliteit bij de tunnelmonden. 
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Bouwwijze/fasering 
- Gestapeld bouwen in één fase. 
- Grondkering middendeel door middel van diepwanden dik 1,5m en lang 25m met 

onderwaterbeton. 
- Grondkering toeritten door middel van damwanden met onderwaterbeton. 
- Paalsysteem: GEWI ankerpalen of gelijkwaardig en toeritten prefab betonpalen. 
 
4. Zware Rail 
 
Uitgangspunten/keuzes 
- Alleen platte tunnel is mogelijk gelet op de dwangpunten (viaducten Amstelveense weg 

en Europaboulevard en niveau bovenkant spoor op NAP-10,65 m ter plaatse station 
Amsterdam Zuid.  

- Bestaande station RAI blijft op haar plek. 
- Wissels uit de tunnel, kolommen op de perrons en de verjonging van de perrons.  
- Geen dedicated HSL-aansluiting: Alle perrons zijn geschikt voor HSL shuttles. 
 
Objecten 
- Twee compleet ingerichte tunnels geschikt voor 2x2 sporen naast elkaar, incl. ruwbouw 

in de tunnel voor de OVT.  
- De ruwbouw van de derde platte tunnel geschikt voor 1x2 sporen. De ruwbouw bestaat 

uit een gesloten deel onder de bebouwing en het park, alsmede uit de twee open 
toeritten. Deze toeritten zijn zodanig gedimensioneerd dat later de zes-sporigheid kan 
worden gerealiseerd zonder aanpassingen van de betonconstructie. In dit casco wordt 
verder alleen minimaal noodzakelijke verlichting en een pompinstallatie voor de 
waterkelders aangebracht.  

- Geen wissels in de tunnel. 
- Tunnel is voorzien van trillingsbeperkende voorzieningen en tunnel technische 

installaties. 
Uitgangspunt hierbij is dat er geen goederentreinen door de ZR-tunnels worden geleid. 
Uit diverse referentieprojecten blijkt dat een redelijke benadering voor de kosten van de 
TTI 20% van de ruwbouwkosten van de tunnel is.  

- In deze raming is de ruwbouw voor de OVT in de tunnel meegenomen. 
- Aansluiting op bestaande spoor westzijde nabij km 157.4 van vier naar twee sporen. 
- Tunnel ter plaatse van Zuid/WTC geschikt voor zes perronsporen langs drie 

eilandperrons 
- RAI: vier perronsporen. Uitbreiding station RAI met nieuw perron. 
- Amstel: vier sporen tot aan keersporen over nieuw te bouwen tweesporige brug. 
- Keersporen in oksel A2/A10 op aarden baan en kunstwerken 
- Aansluiting op bestaande spoor oostzijde nabij km 151.4 
- Eén nieuwe brug over de Schinkel geschikt voor enkelspoor. 
- Uitbreiding van 2-4-4-2 naar 4-6-4-4 (module) is technisch mogelijk. 
- Totale lengte tunnel circa 1.590m. 
 
Bouwwijze/fasering 
- Bouwen in twee fasen. 
- De ruwbouw van de derde tunnel wordt gebouwd: 

- na gereedkoming twee overige tunnelbuizen  
- na het afgraven van het dijklichaam.  
- gelijktijdig met de parkeergarage.  

- Tunnel zoveel mogelijk tegen tunnelwand A10 Zuid aan (besparing wand) 
- Grondkeringen d.m.v. damwanden (diepwanden) met onderwaterbeton  
- Paalsysteem : GEWIankerpalen of gelijkwaardig en open toeritten prefab betonpalen. 
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5. Metro 
 
Uitgangspunten/keuzes 
- Gestapelde tunnel is gekozen omdat deze vanwege de beperkte ruimte in één 

faseringsstap kan worden gerealiseerd. 
- Twee Sporen Ringlijn boven elkaar aan de Noordzijde. 
- Twee Sporen NZ-lijn boven elkaar aan de Zuidzijde van de tunnel en daardoor cross 

platform mogelijk. 
- Bestaande stations RAI en Amstelveenseweg blijven liggen. 
 
Objecten 
- Ringlijn en NZ-lijn naast elkaar en onafhankelijk qua lijnvoering. 
- Ruwbouw CASH betreft alleen het gesloten deel van de tunnel ten westen van de 

Amstelveenboog en in geschikt voor twee metrosporen. Niet opgenomen in de scope is 
de open toerit, omdat deze later altijd is te maken. 

- Ondergrondse overlopen tussen Ringlijn en NZ-lijn ten westen en oosten van de OVT. 
- Metrotunnel bestaat een compleet ingerichte tunnel geschikt voor 2x2 sporen boven 

elkaar. 
- Tunnel voorzien van trillingsbeperkende voorzieningen en tunneltechnische installaties. 

Uit diverse referentieprojecten blijkt dat een redelijke benadering voor de kosten van de 
TTI 20% van de ruwbouwkosten van de tunnel is.  

- In deze raming is de ruwbouw voor de OVT in de tunnel meegenomen. 
- Halte Amstelveenseweg en halte RAI blijven ongewijzigd. 
- Zuid/WTC: vier perronsporen Stapelmetro. 
- Grens Zuidas / NZ-lijn is einde betonbak intakking NZ-lijn. 
- Betonbak NZ-lijn is voorbereid op Zuidas . 
- Aansluiting NZ-lijn op dijk (één perronspoor) wordt door derden gerealiseerd. 
- Alle sporen tussen halte Amstelveenseweg (westzijde) en begin betonbak dok. 
- NZ-lijn op dijk (oostzijde) wordt vervangen. Totaal circa 1.750m. 
- Nieuwe opstelplaatsen (9 stuks) voor materieel met reinigingsperrons: 

- Westzijde tussen Schinkel en Amstelveenseweg. 
- Oostzijde tussen Europaboulevard en Brug o/d Amstel. 

 
Bouwwijze/fasering 
- Gestapelde tunnel wordt gebouwd in één fase. 
- Tunnel zoveel mogelijk tegen tunnelwand A10 Noord aan (besparing wand). 
- Toerit oostzijde afbuigend van A10. 
- Grondkeringen d.m.v. diepwanden 
- Paalsysteem : Middendeel met diepwanden en diepe waterafsluitende injectielaag, 

gesloten deel westzijde met diepwanden en onderwaterbeton, toeritten met prefab 
betonpalen. 

 
6. Amstelveenboog 
 
Uitgangspunten/keuzes 
- Amstelveenboog ligt ondergronds en sluit aan op de gestapelde NZ-lijn sporen. 
 
Objecten 
- Amstelveenlijn sluit aan op de zuidelijk gelegen sporen van de NZ-lijn op -1 en -2 niveau 

van de stapelmetro tunnel. 
- Amstelveenboog doorsnijdt de ondergrondse parkeergarage, en kruist de Zware 

Railtunnel en de gestapelde tunnel A10 zuid. 
- Tunnel is voorzien van trillingsbeperkende voorzieningen in het dokgedeelte en 

tunneltechnische installaties. 
Uit diverse referentieprojecten blijkt dat een redelijke benadering voor de kosten van de 
TTI 20% van de ruwbouwkosten van de tunnel is.  

- Amstelveenboog wordt uitgevoerd als één tunnel met twee sporen en scheidingswand. 
- Amstelveenboog kruist de De Boelelaan en eindigt direct na de halte VU. 
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Halte VU is aan de zijkant van de Buitenveldertse Laan tussen de De Boelelaan en de AJ 
Ernststraat als een ondergronds ingericht station meegenomen met een eilandperron (9x 
130m2) en met twee opgangen naar maaiveld. 
 
7. OVT 
 
Uitgangspunten/keuzes 
- Deze raming is exclusief de ruwbouw van de Metro- en de Zware Railtunnel. De extra 

verbreding van de tunnel ter plaatse van de OVT is in de ramingen van de Zware Rail- 
en metro tunnels meegenomen. 

- Deze raming is exclusief de inrichting van de ruwbouw van de derde Zware Railtunnel 
die wel bij het onderdeel Zware Rail is meegenomen. 

- Geen dedicated HSL-inrichting. 
 
Objecten 
- Gerekend op basis van ontwerp ARUP uit Task Force en met kengetallen uit NSP-

stations. 
- Inrichting Zware Railondergronds: twee eilandperrons, vaste trappen, roltrappen, liften. 
- Inrichting metro ondergronds: twee eilandperrons, vaste trappen, roltrappen, liften. 
- Stationsinstallaties en ET/BTS. 
- Tijdelijke maatregelen en stationsvoorzieningen. 
- 6000 m2 Stationshal geschikt voor drie Zware Railtunnels en gestapeld metro. 
- 19750 m2 transferruimte op niveau -1. 
- Fietsenstalling voor 6500 fietsen (1500 reeds aanwezig onder Zuidplein). Eventueel 

2000 extra onder Mahlerplein, maar nog niet in de scope. 
- Ingericht busstation met vijftien halteplaatsen (voor enkel gelede bussen) op een nader 

te bepalen plaats. 
 
 
8. Overig 
 
8.1 Voorzieningen gebouwen (aanvullende funderingen) 
 
Uitgangspunten/keuzes 
- Basisbebouwing tot 30 m hoogte t.o.v. maaiveld over gehele Dokzone; torens tot 60 m 

hoogte t.o.v. maaiveld boven tunnels zware rail en metro; torens tot 105 m hoogte t.o.v. 
maaiveld tussen tunnels zware rail en metro;  

 
Objecten 
De volgende zaken zijn meegenomen in de kostenraming: 
- Aanvullende fundering voor zeventien stuks 105 m1 hoge torens naast de tunnels. 

- Diepwanden tot 50 m1 – maaiveld in plaats van normale paalfunderingen onder de 
kernen van de torens.  

- Aanvullende fundering onder de Zware Railtunnel voor tien stuks 60 m1 hoge torens op 
de Zware Railtunnel: 
- Uitgegaan van torens vierkant 32x32 m. 
- Per toren is in de fundering de gerekende 8 rijen trekankers vervangen door 8 rijen 

trek/drukpalen. Positie van de torens is daarmee afhankelijk van de gekozen positie 
van de trek/drukpalen. 

 
8.2 Memo ‘Vervolgadvies grondkosten dokzone’  
 
Memo ‘Vervolgadvies grondkosten dokzone’ met kenmerk 2006003657 van 28 maart 
opgesteld door OGA (zie Map 8 I, Kosten, Kostenraming, TAB 8, Subtab 8.2). 
 



 
 

 Kenmerk:  
 Status/versie: versie 1.2 
 Datum: 1 november 2007 
  6 van 6 

8.3 Ontsluiting Dokstraat 
 
Objecten 
In de scope is meegenomen die onderdelen die in deze situatie extra zijn vergeleken met 
een normale parkeergarage. Dit zijn:  
- Ondergrondse weg (hoogte min. 4,2 m) onder de transferruimte van de OVT als 

verbinding tussen de westelijk en oostelijk gelegen parkeergarages. 
- Toeleidende wegen (in- en uitritten) aan de oost- en westzijde. 
 
 
8.4 Aanpassen Station RAI   
 
Objecten 
- Voor bestaand perron ZR geen aanpassing van de perronhoogte meegenomen. 
- Aanleg en inrichten nieuw perron inclusief stijgpunten. 
- Aanpassing bestaande stationshal en perronkappen. 
- Upgraden bestaand deel station en uitbreiden conform bestaand station. 
 
 
8.5 Conditionering 
 
8.5.1 Bodemsaneringen 
 
Gezien het verleden van het gebied worden geen grote saneringen verwacht. Ervaring leert 
dat er altijd een aantal verontreinigingen aanwezig zullen zijn (naast het gebruikelijke lood in 
de A10-berrn en koper in het ballastbed). Er is daarom hiervoor in de raming een post 
opgenomen. 
 
8.5.2 Verwervingskosten, Grondverwerving infrastructuur  
 
Investeringskosten Verwervingskosten 

Grondverwervingskosten infrastructuur. 
 
Zie memo ‘Vervolgadvies grondkosten dokzone’ met kenmerk 
2006003657 van 28 maart opgesteld door OGA (zie Map 8 I, Kosten, 
Kostenraming, TAB 8, Subtab 8.2). 

 
8.5.3 Aanvullende ondergrondse Infra middengebied 
 
Objecten 
In de servicelaag is rekening gehouden met een integrale kabel- en leidingentunnel voor het 
vastgoed. Totaal circa 23.500 m2 met een hoogte van circa 4 m. 
 
8.5.4 Voorbereidende werkzaamheden 
 
- Grond- en milieukundige onderzoeken. 
- Inmetingen. 
- Informatie en communicatievoorzieningen. 
- Voorlichting. 
 
 
 


