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1. Inleiding 

De projectscope betreft een korte omschrijving van de opdracht van de onderneming, de 

gebiedsontwikkeling, de gebiedsbegrenzing en enkele vastgelegde bestuurlijke uitgangspunten.  

 

De scope van 23 februari 2005 is de basis geweest voor nadere afspraken. Op basis van de 

genomen besluiten sindsdien, is de beschrijving van de scope herzien zoals in dit document is 

opgenomen.  

 

2. Aangepaste scope conform reeds genomen bestuurlijke besluiten 

 

Algemeen 

In hoofdlijnen behoren de volgende punten tot de Scope: 

- Bouwrijp maken (inclusief bodemsanering) en uitgifte gronden; 

- Stedelijke infrastructuur en de openbare ruimte; voor de OV infrastructuur valt onder de 

scope een trambaan tussen VU ziekenhuis en het Station (over de Boelelaan).  Op de 

Buitenveldertselaan, Parnassusweg en Beethovenstraat moet een vrije OV-baan inpasbaar 

zijn. De aanleg van trambanen over deze OV-banen behoort (nog) niet tot de scope.    

- De Hoofdinfrastructuur; 

- De OVT; 

- Busstation; 

Met betrekking tot het bovenstaande geldt dat ZA steeds deze functies nieuw zal aanleggen het 

betreft echter niet de exploitatie, het beheer en onderhoud.  

 

A Gebiedsontwikkeling 

De ontwikkeling van Zuidas Amsterdam heeft tot doel de totstandkoming van een zakelijk 

centrum in de top van de markt, waarmee de positie van Nederland als geheel en van de 

Amsterdamse regio in de concurrentie om internationale bedrijvigheid en hoogwaardige 

commerciële diensten wordt ondersteund.  

De activiteiten van het Exploitatiegebied zijn gericht op het stimuleren van nationale en 

internationale bedrijvigheid in het topsegment van de markt, waarbij het toevoegen van extra 

kantoorfuncties wordt gecombineerd met woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en 

(Hoofd)infrastructuur. Een hoge bebouwingsdichtheid versterkt het hoogstedelijk karakter van 

het gebied. Uitgangspunt is een duurzame, gemengde toplocatie en een evenwichtige woon,- 

werkverhouding. Dit draagt bij aan de sociale veiligheid en waarborgt de kwaliteit van de 

openbare ruimte. Essentieel voor de realisatie van het Project is volgens bovenstaande 

doelstellingen en uitgangspunten het Dokmodel.  
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Voor een aantal deelgebieden zijn reeds zogenaamde uitvoeringsbesluiten genomen door de 

Gemeenteraad van Amsterdam, deze maken onderdeel uit van de Scope. 

 

B Gebiedsgrenzen  

De gebiedsontwikkeling behorende tot de Scope is aangegeven op de als bijlage aangehechte 

kaart. Voor wat betreft de gebiedsbegrenzing van de Hoofdinfrastructuur geldt dat deze gelijk is 

aan de grenzen van de gebiedsontwikkeling op de volgende drie onderdelen na:  

 

1. ZA realiseert over de Schinkel, ten zuiden van de huidige spoorbrug, een nieuwe éénsporige 

brug voor de Zware Rail met ten westen van deze brug circa 400 meter spoor dat aansluit op het 

bestaande zuidelijke spoor; 

 

2. Over de Amstel komt, ten zuiden van de huidige spoorbrug, een nieuwe 2-sporige brug voor 

de Zware Rail inclusief de twee toeleidende sporen tot en met de keersporen, die tussen de 

Amstel en Station Duivendrecht zijn gepland. 

 

3. De ondergrondse Amstelveenboog eindigt ten zuiden van De Boelelaan. ZA realiseert de 

metrotunnel tot en met het door ZA te bouwen ondergronds station aldaar. 

 

C Modaliteiten   

ZA heeft bij onderstaande deelprojecten de opdracht de volgende punten te realiseren: 

 

Rijksweg 

- De Rijksweg noord,- zuidzijde bestaat uit een tunnel met twee boven elkaar gelegen rijbanen 

met ieder drie stroken (waar inbegrepen rijstroken, vluchtstroken en weefvakken), en 

bovengronds voor zover binnen de gebiedsgrenzen. 

- De aansluiting van de Rijksweg conform de dubbele oprit variant ter plaatse van de S109 

aan de zuidzijde. 

 

Zware Rail 

- De realisatie van uitbreiding van de bestaande twee sporen naar vier sporen tot aan 

keersporen met de nieuw te bouwen tweesporige brug over de Amstel; 

- Vier keersporen met reservering voor een vijfde keerspoor in de oksel A2/A10; 

- Eén nieuwe brug over de Schinkel geschikt voor enkelspoor. 

- Twee compleet ingerichte tunnels geschikt voor 2x2 sporen naast elkaar inclusief perrons en 

stijgpunten; 

- De ruwbouw van de derde platte tunnel geschikt voor twee sporen; 

- Station Amsterdam RAI: toevoegen van twee perronsporen aan de bestaande twee 

perronsporen. 
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Metro 

- Compleet ingerichte tunnel geschikt voor 2x2 sporen boven elkaar; 

- Ten westen van het Station: de ruwbouw van de gesloten tunnel voor mogelijk toekomstige 

doortrekking van de Metro naar Schiphol; 

- Bestaande metrohaltes stations Amsterdam RAI en Amstelveenseweg blijven liggen; 

- De Amstelveenboog ligt ondergronds en sluit aan op de Metro; 

- De Amstelveenboog eindigt direct na de halte Buitenveldert. Halte Buitenveldert ligt aan de 

zijkant van de Buitenveldertse Laan tussen de De Boelelaan en de A.J. Ernststraat als een 

ondergronds ingerichte halte. 

 

OVT 

- Transfer op niveau -1 (in servicelaag); 

- Inrichting busstation op maaiveld; 

- Fietsenstalling geschikt voor 8000 fietsen. 
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