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Hoofdstuk 1

Opdracht

Dit boekwerk bevat de rekenkundige bouwenveloppe voor het gebied 
Composer Centrum. Dit ligt tussen de Beethovenstraat en de Parnassusweg 
en bestaat uit de clusters H1-I1 en H2-I2 volgens de nummering uit de 
Visie Zuidas. Rekenkundig wil zeggen dat aan de bouwenveloppe geen 
(gedetailleerd) ontwerp ten grondslag ligt. Gebruik gemaakt is van een reeks 
eerdere studies die inzicht geven in de kwalitatieve aspecten van bouwen 
in hoge dichtheid en functiemenging. Onderdelen hiervan zijn bewerkt 
waarbij rekening gehouden is met het ruimtebeslag van de locatie van het 
station in de Minerva as en de extra ruimte die nodig is om het aanvullend 
openbaar vervoer (bus/tram) in het gebied te kunnen accommoderen.  
De rekenkundige bouwenveloppe bestaat uit:

- het basisprogramma van minimaal 480.000 m²bvo. Hiervan is 
190.000 m²bvo (39,5%) bestemd voor kantoren, 190.000 m²bvo 
(39,5%) voor woningen, 10.000 m²bvo (2%) voor niet commerciële 
voorzieningen en 90.000 m²bvo (19%) voor commerciële 
voorzieningen.

- de verdeling van het programma over de plint-, midden- en 
topzone

- de dichtheid. Het bruto oppervlak van beide clusters is totaal 
69.430m² groot. Met het bovengenoemd programma als 
uitgangspunt betekent dit een bruto dichtheid (FSI) van 6.9. 

- de percentages bebouwd en onbebouwd. De minimaal benodigde 
openbare ruimte in de clusters beslaat 20% van het clusteroppervlak. 
Dit percentage is gebaseerd op eerdere studies. De netto FSI 
bedraagt in dit geval 8,6.

- De bouwhoogten. De limitering van de bouwhoogte ligt, als gevolg 
van de aanvliegroute naar Schiphol, op 105 meter, inclusief 
ontheffing.

- een selectie van eerdere studies.

Deze bouwenveloppe is exclusief de servicelaag en ondergrondse 
parkeerfaciliteiten. Wel is rekening gehouden met de condities die de 
tunnels stellen aan de bovengrondse bebouwing. Maatgevend is het profiel 
van tunnelligging uit de Task Force verdiepingsslag van juli 2007.
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Schema service laag en contour tunnels op -2 niveau, Task force DRO 2007

Toren zonering en ruimte gebruik station

Station ondergronds

Principe dwaarsdoorsnede dok gebied, Task-force DRO, juni 2007
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Invloed ondergrondse infrastructuur 
De ondergronds gelegen infrastructuur bepaald in hoge mate de locatie 
van de hoge torens. Deze worden in principe geplaatst in de zone tussen 
de trein- en metrotunnels. Het funderen van 105m hoge torens boven 
de railtunnels kan wel, maar brengt extra kosten met zich mee. In de 
bouwenveloppe wordt in beginsel uitgegaan van 60m hoge torens boven 
de railtunnels. Bij de plaatsbepaling van de hoge torens is rekening 
gehouden met het uitgangspunt dat de kernen (lift/trappenhuizen) op ten 
minste 10m afstand van de (rail)tunnelwanden moeten staan. De strook 
van 105m hoge torens is derhalve beperkt  tot circa 40 tot 60m breedte.  
De invloed van de naast de zware rail gesitueerde ondergrondse 
dokstraat (overwegend 12m breed) is dat hier ook geen funderingen van 
kernen mogelijk zijn. 
De transferruimte van het station is ondergronds ongeveer 200m breed 
waar torenfunderingen niet overal inpasbaar zijn. 

Hoofdstuk 2

Randvoorwaarden en conclusies
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Scenario Minervalaan

Scenario EsplanadeScenario Beethovenplein

Basis clusteroppervlakte Composer Centrumgebied
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Invloed station bovengronds
Het ontwerp van het station in de Minerva as is nog niet uitgekristalliseerd. 
De Arup studie uit de Task Force verdiepingsslag, juli 2007 maakt echter 
duidelijk dat het station bovengronds meer ruimte vereist dan waar in de 
Visie 2004 (referentie) van uitgegaan is. Meer ruimte is nodig voor de 
relatie met de ondergronds gelegen stationsruimten vanwege voldoende 
daglichttoetreding naar de perrons en de transferruimte en de realisatie 
van riante entreegebieden. Ook het door de supervisor (bOb van Reeth) 
verwoorde uitgangspunt dat het stationsgebouw geen onderdeel zou 
moeten zijn van een bouwblok maakt dat het station een ’vrije’ ruimte om 
zich heen vereist. Vervolgens moeten bus, tram, fiets en taxi dicht bij het 
station kunnen komen en hebben dientengevolge ruimte nodig. 
Deze invloeden betekenen dat er vooralsnog drie ruimtelijke scenario’s in 
deze bouwenveloppe zijn opgenomen die rekening houdt met, ten opzichte 
van de referentie variant, extra benodigde openbare ruimte, dan wel extra 
ruimte voor de inpassing van het station. De scenario’s zijn:
- Scenario “Minervalaan” en betekent een verbreding van de Minervalaan 

tot 65m om de ingangen van de ondergronds gesitueerde station en 
de voetgangers ruimte te kunnen geven. Scenario Minervalaan wordt 
bij de doorrekening van bouwenveloppe als basis gebruikt omdat dit 
scenario de minimaal benodigde ruimte weergeeft voor de inpassing 
van het station.

- Scenario “Beethovenplein” en betekent de uitwerking van het 
uitgangspunt het station een rechtstreekse verbinding te geven met de 
Beethovenstraat door middel van een pleinruimte van 60m breed.

- Scenario “Esplanade” en betekent de creatie van een sterke oost-
west verbinding van 45 meter breed tussen Beethovenstraat en 
Parnassusweg om in het hart van Zuidas een hoofdruimte te maken die 
tevens benut wordt door de bus en de tram met haltes.

Conclusie
Het programma van 480.000 m²bvo is in scenario Minervalaan 
realiseerbaar

- het programma in scenario Minervalaan varieert tussen de 
470.500m²bvo en 521.500m², afhankelijk van het aantal torens 
en bouwblokgrootte

- Programmaverlies bij scenario Beethovenplein = ca. 
38.000m²bvo

- Programmaverlies bij scenario Esplanade = ca. 61.000m²bvo 

ZA.U.07.116.2



10

4-6%

4-6% voorz.

7-17% kantoor

17-26% kantoor 

14-16% voorzieningen

15-23% woningen
(3-8 torens)(6-10 torens)

15-22% woningen 

VERDELING VAN FUNCTIES IN DE OPBOUWZONES

PLINT 20% (2 lagen) 

MIDDENZONE 40-45% 
(6 lagen) 

TOPZONE 35-40% 
(8 - 22 lagen) 
(13-18 torens) 

ontsluitingen

in percentages gerelateerd aan het totale programma (480.000 m²bvo)
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Hoofdstuk 3

Berekening bouwenveloppe

Aspecten bij de locatie van de functies
De bebouwing bestaat uit een plint-, midden- en topzone. De plint tot 10 
meter hoogte, de middenzone in tot 30 meter en de topzone in twee stappen 
naar 60 en maximaal 105 meter hoogte. De gebruiksmogelijkheden van 
elk van deze zones verschillen. Kritisch is de bezonning van de woningen 
die een substantieel onderdeel uitmaken van het programma. Met name 
de middenzone is niet overal geschikt voor woningen tenzij woningen 
gesitueerd op het noorden aanvaardbaar worden geacht. Met behulp van 
de gegevens uit voorgaande studies kan over de verdeling van de functies 
voorzieningen, wonen en kantoren het volgende gezegd worden:

- een bepaalde mate van functiemenging in de zones boven de 
plint is wenselijk. Voor deze zones is per functie een minimum 
weergegeven.

- de  voorzieningen zijn bij voorkeur in de plintzone geplaatst. 
Als rekening gehouden wordt met de benodigde ruimte voor de 
ontsluiting van de erboven gelegen functies is effectief in de plint 
ruimte voor circa 79.000 m²bvo (16% van het totale programma) 
voorzieningen. Hierbij is er van uitgegaan dat het laden & lossen, de 
inrit(ten) van parkeergarages en bergruimtes zich in de servicelaag 
bevinden.

- de resterende 21.000 m²bvo voorzieningen moeten derhalve boven 
de plint gesitueerd  worden (bijvoorbeeld hotel- congresfuncties).

- de optimale wooncondities zijn het beste in de torenzone 
realiseerbaar gezien de dag- en zonlichttoetreding en het uitzicht. 
Desalniettemin is rekening gehouden met een maximale capaciteit 
van 50% van woonfuncties in de middenzone (95.000 m2) wat 
kwalitatief haalbaar is. Woningen in de plint zijn in Composer 
Centrum met veel voorzieningen minder voor de handliggend. 

- de kantoren kunnen in principe in elke zone gesitueerd worden. 

Aspecten als zichtbaarheid, representativiteit, status, adres, 
etcetera leiden ertoe dat naast kantoor verzamelgebouwen er ook 
ruimte moet zijn voor zelfstandige gebouwen maar wel opgenomen 
in een bouwblok.  

ZA.U.07.116.2
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Schema openbare verbindingen binnen de clusters
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Percentages footprint bebouwing per zone
gerelateerd aan het clusteroppervlakte 

Openbare ruimte en bouwblokken
Uitgangspunt is dat het gebruik en beleving van de openbare ruimte 
voorop staat. De gebouwen dienen terughoudend te zijn en in de vorm van 
bouwblokken te worden ontwikkeld. De grootte van de  bouwblokken moet 
nog bepaald worden en is afhankelijk van de wijze waarop de openbare 
ruimte wordt gevormd. Vooralsnog wordt het stedenbouwkundige weefsel 
beïnvloed door de drie in beeld zijnde scenario’s. Wel maken voorgaande 
studies duidelijk dat gemiddeld 20 tot 22% van het totale beschikbare 
terreinoppervlak nodig is voor de openbare ruimte. Ruimte die nodig is om 
de bouwblokken vanuit het publieke domein te ontsluiten. De drie scenario’s 
hebben een groter percentage openbare ruimte. 

Berekening enveloppe per zone
Per opbouwzone is de capaciteit aangegeven en is het maximale percentage 
per zone gerelateerd aan het gezamenlijke terreinoppervlak van beide 
clusters op basis van scenario Minervalaan.

ZA.U.07.116.2
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raster aan de zuidzijde  te creëren van 30 x 30m, met torens van 
60m hoogte die vooral geschikt zijn voor woningbouw door de 
kleinere footprint.

- afhankelijk van het raster bedraagt het minimaal aantal torens 6 
torens, waarvan 4 van 105m hoogte en maximaal 18, waarvan 8 
van 105m hoogte. 

- de fundering van de geprojecteerde vier torens aan de Minervalaan 
kan problematisch zijn met de lay-out van de ondergrondse 
transferlaag van het station. In het scenario Esplanade is geen 
toren boven het station meegerekend.

- flexibiliteit in het aantal torens is mogelijk als toch een aantal torens 
boven de railtunnels in plaats van 60m de hoogte van105m zijn. 
(zie omcirkelde torens in voorbeeld). Hiermee kan het aantal torens 
lager worden omdat de capaciteit van een 105m toren ongeveer 
twee keer zo veel is als die van een 60m hoge toren.

- de rasters met torens zijn programmatisch getoetst. 
Geconstateerd is dat het minimale gevraagde programma 
bereikt kan worden. De maximale capaciteit komt in grote lijnen 
overeen met de bevindingen uit KCAP studie (zie bijlage). 

Plintzone

Rekening houdend met de benodigde openbare ruimte van gemiddeld 
22% bedraagt het kaveloppervlak voor beide clusters gezamenlijk 52.370 
m². (voor scenario Esplanade is het kaveloppervlak 47.080 m²).
De bruto capaciteit van de bebouwing in de plint, inclusief ontsluitingen en 
rekening houden met benodigde vides, is maximaal ca. 99.500m²bvo in 
twee lagen. 
De netto capaciteit van de plint voor voorzieningen (exclusief de benodigde 
ontsluitingen en vides) is maximaal 78.540m²bvo (voor scenario Esplanade 
is deze 70.600m²bvo).

Middenzone

Eerdere studies hebben uitgewezen dat de maximale footprint (= per laag) 
in de middenzone gemiddeld 55% van het clusteroppervlak bedraagt. Ook 
voor het scenario Minervalaan kan dit worden toegepast. Dit betekent dat 
de maximale capaciteit van de bebouwing in de middenzone, inclusief 
ontsluitingen, maximaal 220.000 m²bvo  kan bedragen uitgaande van zes 
lagen van 3,6m hoog (voor scenario Esplanade betekent dit 199.000m²bvo).  

Torenzone
De torens boven de middenzone bepalen voor een belangrijk deel de 
configuratie van de blokken gezien de relatie die de torens hebben met de 
tunnelinfrastructuur. Op basis van de restricties van de tunnelconfiguratie 
zijn rasters van torenposities bepaald. De footprints van de torens zijn 
gebaseerd op 1.200 m2 per laag (30x40meter). Vanuit de optiek van goede 
bezonning is de stelregel dat de minimale afstand tussen de torens gelijk 
of groter moet zijn dan de helft van de hoogte van de torens. Afhankelijk 
van het aantal torens per raster is dit echter niet overal haalbaar voor 
de 105m hoge torens. De programmaberekening is gestoeld op een mix 
van twee modellen die de bruto  verdiepingshoogte per laag aangeeft. 
Kantoortorens zullen overwegend een verdiepingshoogte hebben van 3.60 
meter. Woningen 3.30 meter. De bevindingen zijn:

- het meest optimale raster is een 24-30m raster in oost-west richting 
in combinatie met een gemengde raster in noord-zuid richting. 

- in noord-zuid richting is de zone waar hogere torens geplaatst 
kunnen worden tussen de railtunnels een fundamenteel gegeven 
waarmee in het raster rekening mee moet worden gehouden.

- vanuit een oogpunt van variatie is het interessant om een fijnmaziger 

ZA.U.07.116.2
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raster 30 x 40m

raster 30 x 40m aan de noord kant en 30 x 30m aan de zuid kant

voorbeeld torens met raster 30 x 40m en 5 extra 105m torens
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Schema aantal lagen en bruto verdiepingshoogte per zone
voorbeeld raster 24-30 x 30-40 met maximaal aantal torens

voorbeeld configuratie bebouwing middenzone en torens

Topzone 1 (bebouwing van 30 tot 60m)

De capaciteit van de bebouwing in de topzone 1 (van 30 tot 60m hoogte), 
inclusief ontsluitingen bedraagt 92.000 tot 120.000 m²bvo in acht lagen van 
3,6m hoog. Voor scenario Esplanade is er een verlies in het programma 
van ca. 23.000 m²bvo in deze zone. 
De afstand tussen de torens zou, afhankelijk van 
de functie en locatie, ten minste 30m moeten zijn. 
Het bebouwingspercentage is volgens de uitgewerkte voorbeelden 20 tot 
23% van het cluster terreinoppervlak.

Topzone 2 (bebouwing van 60 tot 105m)

De capaciteit van de bebouwing in de topzone 2 (van 60 tot 
105m hoogte), inclusief ontsluitingen bedraagt 59.000 tot 
82.000 m²bvo in 12 tot 14 lagen van minimaal 3,3m hoog 
(voor woning functies) en 3,6m hoog (voor kantoor functies).  
Het bebouwingspercentage is volgens de uitgewerkte voorbeelden 8 tot 
10% van het cluster terreinoppervlak.

ZA.U.07.116.2
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Matrix korrelgrootte blokken, studie KCAP 2006
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Hoofdstuk 4

Gehanteerde principes en aandachtspunten

Uitgangs- aandachtspunten:

Bouwtypologie: gesloten bouwblok met toren 
Blok grootte minimaal 65 x 80m om toren te kunnen bevatten 
Minimaal 48.000m²bvo per blok  
Minimaal 3 afzonderlijke panden per blok
Functiemenging met functies naast elkaar 
Duurzame casco’s  

Principe gebouwstructuur Zuidas
De gebouwstructuur in Composer Centrum met plint-, midden- en 
topzone komt voort uit de hoge dichtheid. Vanuit een goede dag- en 
zonlichttoetreding is de onderbouw met plint en middenzone beperkt tot 
30 meter hoogte. De plint van 8 á 10 meter hoogte moet architectonisch 
herkenbaar zijn en heeft overwegend twee lagen. In de plint kan een 
’rijkdom’, aan voorzieningen worden gerealiseerd en vergroot de 
levendigheid en sociale veiligheid. De middenzone bestaat uit 6 bouwlagen 
van 3,60m hoogte. Deze hoogte is belangrijk voor de daglichttoetreding en 
geeft flexibiliteit voor het onderbrengen van verschillende bestemmingen. 
De topzone met de torens is noodzakelijk om het taakstellende programma 
te bereiken. De hoogte tot maximaal 105m komt voort uit de limitering van 
de aanvliegroute naar de luchthaven Schiphol. De locatie van de torens is 
volgens dambordpatroon geplaatst vanwege een optimale bezonning en 
uitzicht.

Typologie bouwblok, hoge dichtheid
Het gesloten bouwblok is een goede typologie om een stedelijk milieu in 
hoge dichtheid te bereiken. Het sluit goed aan bij het uitgangspunt dat de 
openbare ruimte het duurzame raamwerk is dat voor lange tijd vastligt en 

bepalend is voor de vorming van de bouwblokken. Klassieke en 
moderne voorbeelden tonen dat in tal van steden aan. Gesloten 
bouwblokken genereren ook een hoge dichtheid, vooral in de 
middenzone.
De hoge dichtheid betekent: voor die zone extra aandacht voor:

- de dieptemaat van de blokken. De woonfunctie is gebaat 
bij niet al te diepe blokmaat om aan twee zijden voldoende 
daglicht en bezonning te verkrijgen. Ideaal voor woningen is 
een breedte van 12 à 15 meter.

- de kwaliteit van de binnenzijde van de blokken en met name 
de hoeken, zeker daar torens er onderdeel van zijn. Hoe 
groter het bouwblok des te beter de kwaliteit.  

- de verdeling van het programma. Vanuit het oogpunt van 
dag/zonlicht en uitzicht is het specifiek voor de woonfunctie 
van belang dat relatief veel bouwvolume in de rooilijn 
grenzend aan de openbare ruimte gesitueerd moet worden. 

ZA.U.07.116.2
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Korrelgrootte panden
De stedelijke beleving met grote diversiteit als kenmerk vraagt om de 
realisatie van meerdere gebouwen (panden) in een bouwblok. Vanuit de 
kantorenmarkt zijn signalen die aangeven dat er behoefte blijft bestaan aan 
klein en middelgrote panden. Het betreft eenheden van 4.000 tot 10.000 
m²bvo. Deze kunnen goed worden opgenomen in de bebouwing tot 30m 
hoogte. Dit betekent dat in een bouwblok van circa 48.000 m2 minimaal 
drie, maar het liefst meerdere panden worden opgenomen. De torens van 
60m hoogte hebben in principe een capaciteit van circa 17.000 m²bvo. De 
torens vant 105 m hoogte circa 30.000 m²bvo.

Blokgrootte en functioneren
Een bouwblok met torens leidt tot een bouwblokgrootte van minimaal 
60m x 70m (bron studie KCAP 2006). Uitgangspunt is deze blokmaat 
te vergroten omwille van een eenduidige openbare ruimte, een betere 
kwaliteit van de binnenhof en het voorkomen van vele solitairstaande 
gebouwen. Hiermee is het beste het te bereiken stedelijk milieu 
gediend. Bij de berekening is uitgegaan een blokgrootte van 65m x 80m 
waardoor er in Composer Centrum een 10 tal blokken kunnen worden 
ondergebracht met een capaciteit van circa 48.000 m²bvo per blok.  
Essentieel voor een goede ‘doorbloeding’ in het stedelijke weefsel is de functie 
van dwarsstraten (stegen, pleintjes) die tot het openbaar gebied behoren, dan 
wel onderdeel uitmaken van een bouwblok. Kortsluitingen tussen hoofdstraten 
creëren routes, geven keuzemogelijkheid waardoor activiteiten in de plint 
en gebeurtenissen op de straathoeken kunnen worden geëntameerd.  
Zo ontstaat er een combinatie van A-locaties aan doorgaande routes en 
mogelijkheden voor kleinschaliger bedrijvigheid (kapper, lijstenmaker) 
in dwarsstraten. In feite is dit beginsel in vele (historische) binnensteden 
toegepast. Een voorbeeld is het functioneren van de Leidschestraat in 
Amsterdam met de zijstraten (Kerkstraat, Leidschedwarsstraat).

ZA.U.07.116.2
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Voorbeeld korrelgrootte panden in een blok, studie KCAP 2006
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toren
1

toren
2

pand
2

pand
1

gebouw
1

gebouw
2

toren
1

toren
2

gebouw
1

gebouw
2

gebouw
1

gebouw
2

gebouw
1

VARIANT 1 VARIANT 2 VARIANT 3

VARIANT 5 

pand
4

pand
5

pand
6

pand
1

pand
2

pand
3

toren
1

toren
2

Panden Large
1 3.000 m2 bvo
2 3.600 m2 bvo
3 4.500 m2 bvo
4 4.700 m2 bvo
5 3.400 m2 bvo
6 3.400 m2 bvo
Totaal 22.600 m2 bvo

Torens
1 19.400 m2 bvo
2 12.500 m2 bvo

Totaal 54.500 m2 bvo   

Panden Large
1 3.000 m2 bvo
2 3.400 m2 bvo

Gebouwen
1 8.100 m2 bvo
2 8.100 m2 bvo

Torens
1 19.400 m2 bvo
2 12.500 m2 bvo

Totaal 54.500 m2 bvo   

pand
4

pand
5

pand
6

pand
1

pand
2

pand
3

toren
1

toren
2

pand
7

pand
10

pand
11

pand
1 pand

3

pand
6

toren
1

toren
2

Panden Small
1 1.500 m2 bvo
2 1.500 m2 bvo
3 1.800 m2 bvo
4 1.800 m2 bvo
5 2.250 m2 bvo
6 2.250 m2 bvo
7 2.350 m2 bvo
8 2.350 m2 bvo
9 1.700 m2 bvo
10 1.700 m2 bvo
11 1.700 m2 bvo
12 1.700 m2 bvo
Totaal 22.600 m2 bvo

Torens
1 19.400 m2 bvo
2 12.500 m2 bvo

Totaal 54.500 m2 bvo   

Gebouwen
1 11.100 m2 bvo
2 11.500 m2 bvo

Torens
1 19.400 m2 bvo
2 12.500 m2 bvo

Totaal 54.500 m2 bvo   

pand
12

pand
8

pand
9

pand
2

pand
4

pand
5

Gebouwen
1 30.500 m2 bvo
2 24.000 m2 bvo

Totaal 54.500 m2 bvo   

Gebouw
1 54.500 m2 bvo
   

VARIANT 4 VARIANT 6

Voorbeeld functies naast elkaar
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Studies over daglichttoetredding, Rudy Uytenhaak maart 2005

Resultaat bezonning studie model straten van KCAP, DRO 2006

ongeschikt voor woning functies (slechte bezonning)

gedeeltelijk ongeschikt voor woning functies

geschikt voor woning functies

Daglichttoetreding
Daglichttoetreding is een aspect dat is opgenomen in het Bouwbesluit 
waaraan voldaan moet worden. Bepalend hierbij is de belemmering van de 
belendingen. Bij een belemmeringhoek groter dan 65 graden mag er geen 
daglichttoetreding meer worden gerekend. Met name voor de situering 
van de woningen is dit van belang en heeft hoofdzakelijk betrekking op de 
middenzone.

Bezonning 
In tegenstelling tot de wettelijke bepalingen van daglichttoetreding is dit 
bij de bezonning niet wettelijk geregeld. Een maatstaf welke gehanteerd 
is bij de bezonning studies is een TNO norm die stelt dat op 21 maart 
en 21 september woningen minimaal 2 uur zon moeten krijgen. De studie 
van KCAP uit 2006 wijst uit dat circa 65% van het programma verdeeld 
over de plint-, midden- en topzone hieraan voldoet. Voor de middenzone 
geldt dat met uitzondering van de noordgevels en de hoeken nabij de 
torenbebouwing de woningen voldoende zon kunnen krijgen onder de 
condities dat de verdiepingshoogte in deze zone minimaal 3.30 bedraagt 
en de woningdiepte niet meer dan 15 meter is.
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Voorbeelden verschillende typologies voor een bebowingsdiepte van 15m 
Rudy Uytenhaak 2005 Voorbeelden onsluiting principes, Rudy Uytenhaak 2005

Functiemenging en functie uitwisseling
De wens om meerdere panden in een bouwblok op te nemen maakt het ook 
mogelijk om panden met verschillende functies naast elkaar te realiseren. 
Dit komt de stedelijkheid ten goede. Met een rijk gevulde voorzieningen plint 
als basis geeft de afwisseling van een kantoor- en woongebouw met een 
hotel, bioscoop of museum een aantrekkelijk stadsbeeld. Functiemenging 
op de schaal van het bouwblok is dan ook wenselijk. 
Functie uitwisseling, als het gebouw er eenmaal staat, kan het best 
gerealiseerd worden in een gebouw dat een robuust duurzaam casco bezit. 
Veelal hebben oudere en robuuste gebouwen dit. Robuuste gebouwen zijn 
over het algemeen goed economisch bruikbaar door een grote mate van 
effi ciency. Kenmerken zijn een bouwconstructie die fl exibel gebruik toestaat 
(veelal een draagstructuur met kolommen), een duurzame fundering, 
dak, gevel en vloer en een uitgekiende ligging en organisatie van kernen. 
Robuuste gebouwen dragen bij aan de stedelijkheid. 

Duurzame bebouwing betekent over het algemeen:
- een draagconstructie bestaande uit kolommen 

met een stramien van minimaal 7,2m 
- een bebouwingsdiepte van minmaal 15m 
- een ontsluitingprincipe corridor of kern. 

Portiekontsluitingen zijn vaak problematischer
- bij het aantal liften is de kantoorfunctie bepalend
- een verdiepingshoogte van minimaal 3,60m
- rekening houden met de toevoeging van 

buitenruimtes. 
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KENMERKEN PLINT, MIDDEN-EN TOPZONE:

De plintzone

De maximale capaciteit van de plintzone bedraagt 99.500m2 
in twee lagen rekening houdend met 22% benodigd 
oppervlak voor openbare ruimte van het clusteroppervlak. 
Bij de plintzone speelt vooral het aspect in hoeverre deze benut kan 
worden voor voorzieningen en er voldoende flexibiliteit kan worden 
ingebracht voor toekomstig gebruik. In ieder geval zijn de entrees en 
ontsluitingen van en naar de erboven gelegen verdiepingen onderdeel 
van de plintlaag. Een aanname is dat hiervoor 4 à 6% (=4.000 à 
6.000m²bvo) van het plintprogramma nodig is. Technische ruimten, 
opslag, expeditie, vuilafvoer vereisen 15 à 25% (15.000 à 25.000m²bvo) 
van het programma, afhankelijk van de hoeveelheid benodigde ruimte 
voor expeditie. Dit zal bij een winkelconcentratie hoger zijn dan bij een 
zuivere kantoor dan wel woonfunctie. 
Er van uitgaande dat deze functies hoofdzakelijk in de servicelaag 
worden opgenomen bedraagt het effectief gebruik van de 
begane grondlaag 70 tot 80%. Voor de eerste verdieping kan 
dit 85% zijn omdat op deze laag alleen rekening gehouden 
moet worden met lift- en trappenhuizen, leidingschachten en 
constructie. Dit percentage wordt lager als lichttoetreding naar 
de begane grondlaag in de vorm van vides worden toegepast. 
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Voorbeelden onsluiting principes, Rudy Uytenhaak 2005Schemas dieptes, Rudy Uytenhaak 2005
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Voorbeelden onsluiting principes, Rudy Uytenhaak 2005

De middenzone

De maximale capaciteit in de middenzone bedraagt 40 tot 45% van het 
programma wat neer komt op 190.0000 tot 220.000m²bvo uitgaande van 
de volgende uitgangspunten:

- 6 bouwlagen van 3,60m hoogte
- de diepte van de bebouwing bedraagt gemiddeld 15m.
- een blokgrootte van 60m diep bij 70m breed

Dit leidt ertoe dat circa 65% van de bebouwing in de middenzone is geschikt 
voor woningfuncties geredeneerd vanuit de condities van bezonning. 
Woningfuncties zijn dus enigszins kwetsbaar in de middenzone. Daarbij 
zijn woningen wel van belang voor het gevoel van sociale veiligheid. Samen 
met de plint bepaald de bebouwing in de middenzone vooral het straatbeeld 
door de variëteit in de korrelgrootte en de diversiteit in de ontsluitingen. 

Met betrekking tot de bebouwingsdiepte geeft de 15m diepe bebouwing de 
grootste flexibiliteit om zowel woningen als kantoren te realiseren. Hierdoor 
kunnen er ook tweezijde georiënteerde woningen of kantoorruimtes 
gerealiseerd worden. Wanneer de bebouwing dieper wordt, zijn de kleinere 
woningen slechter te realiseren. Bij een blokdiepte van bijvoorbeeld 22,5m 
zijn grotere woningen van minimaal 130m²bvo eerder voor de hand liggend. 

Portiek ontsluiting is vanuit het oogpunt van functie uitwisseling niet aan 
te bevelen, maar is in principe wel de beste oplossing voor de woningen. 
Worden portieken toch toegepast dan is alleen een omzetting van wonen 
naar kantoor mogelijk als het de kleinere kantoren betreft.
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Matrix korrelgrootte toren, studie KCAP 2006
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De torenzone

De studies geven aan dat de torens 35 tot 40% van het totale programma 
bevatten en komt neer op circa 160.000 tot 200.000m²bvo. Hierbij is 
uitgegaan van:

- circa 12 tot 17 torens waarvan 5 tot 7 torens van 105m hoogte.
- de torens van 105m hoogte hebben 20 tot 22 lagen van minimaal 

3,3m hoogte, gerekend vanaf 30 meter hoogte.
- de maximale footprint kantoortoren is 1.200m²bvo/laag tot 60m en 

960m²bvo/laag tot 105m 
- indicatie footprint woontoren = 680 tot 850m²bvo/laag tot 60m en 

650m²bvo/laag tot 105m
- footprint flexibel gebruik = 950 m²bvo/laag tot 60m en 720m²bvo/

laag tot 105m
- capaciteit 60m toren = 6.000 tot 8.500m²bvo (gerekend vanaf 

30m)
- capaciteit 105m toren = 17.000 tot 23.000m²bvo (gerekend vanaf 

30m)

De footprint (=oppervlak van één verdiepingsvloer) van de torens is 
belangrijke input voor de capaciteit van de torenzone gerelateerd aan de 
functies wonen en kantoren.
Verder is van belang dat in verband met het terugdringen van windhinder 
de vloeren boven de 60 meter ‘verjongd’ worden, dat wil zeggen een 
kleiner oppervlak hebben dan de zone eronder tot 60 meter bouwhoogte. 
De topzone is bij uitstek geschikt voor woningen vanwege de optimale 
daglichttoetreding en bezonning. Maar wenselijk is om uit te gaan van 
functieneutrale plattegronden die het mogelijk maakt om zowel woningen als 

kantoren te maken. Hierbij geeft de grootte van de verdiepingsvloer echter 
wel voorkeuren voor de woon- of kantoorfunctie aan. Zo tonen studies, 
die gebaseerd zijn op praktijkvoorbeelden, aan dat een verdiepingslaag 
groter dan 1.000 m² over het algemeen beter geschikt zijn voor kantoren en 
beneden de 700 m2 uitsluitend voor woningen. Voor woningen is vooral de 
verhouding gevellengte en diepte van de woning van belang. Voor kantoren 
geldt vooral een efficiënte ontsluitingsstructuur met naar verhouding grote 
kernen met lift- en trappenhuizen. Verdiepingslagen van tussen de 700 
en 1.000m² zijn in principe het beste om zowel woningen als kantoren te 
maken.
Bij de berekening is bij de 105m hoge torens uitgegaan van 3 grote kantoortorens 
(van 960 -1.100 m²bvo/laag footprint) en 5 torens waar zowel woning als 
kantoren geschikt zijn (van 650 tot 950m²bvo/laag). Als referentievoorbeelden 
kunnen worden genoemd de footprint van de nieuwe torens van het WTC van 
circa 750m²bvo/laag en de torens in Mahler4 van rond de 1.000m²bvo/laag. 

Duidelijk is dat bij een woonprogramma van totaal 190.000m² een deel 
van in de torens moet worden gemaakt, aangezien de middenzone op een 
aantal plekken beperkingen geeft in verband met de niet overal optimale 
bezonning. Berekend is dat ten minste 6 torens met totaal circa 72.000 
m²bvo woonprogramma moeten opnemen.  
De vier 60m torens boven de metrotunnels aan de noordzijde zijn meer 
geschikt voor kantoren. De torens aan de zuidzijde meer voor woningen.
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studie over torenkernen, Rudy Uytenhaak 2005

schema dieptes in de toren, Rudy Uytenhaak 2005
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Uitwerking plintzone, DRO 2003

Uitwerking middenzone, DRO 2003
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Bijlage 1:

Selectie uit voorgaande studies vanaf 2001

Uitwerking torens, DRO 2003

1- Uitwerking Visie 2001. Composer onderzoek stedelijk milieu  
DRO juni 2003

TOTAAL PROGRAMMA = 571.330m²bvo (inclusief 20.000 m²bvo station 
gerelateerd programma)
Kaveloppervlak = 53.563 m² 
FSI netto = 10.67m2bvo/m² 
Plint = 69.225 m²bvo (12%)  

(inclusief 20.000 m²bvo stationsprogramma, bij cluster H2-I2)
Middenzone = 273.135 m²bvo (48%)
Diepte bebouwing middenzone = 15m
Toren (vanaf 30m) = 228.970 m²bvo (40%) 
(8 woningtorens 90 tot 105m hoog, 22 lagen) footprint = 2 x 700m²bvo/
laag en 1.200 m²bvo/laag
Gemiddeld capaciteit toren (vanaf 30m) = ca. 28.600 m²bvo/toren
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Uitwerking plintzone, DRO 2004

Uitwerking middenzone, DRO 2004
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Uitwerking torens tot 60m, DRO 2004

Uitwerking torens tot 105m, DRO 2004

2- Uitwerking Composer vervolg onderzoek stedelijk milieu  
DRO januari 2004

TOTAAL PROGRAMMA = 439.090m²bvo 
Kaveloppervlak = 53.563 m² 
FSI netto = 8,20 m²bvo/m²
Openbare ruimte = 24%
Plint = 80.705 m²bvo (18.5%)  
Middenzone = 200.865 m²bvo (45.5%)
Diepte bebouwing middenzone = 12 tot 15m
Torens (vanaf 30m) = 157.530 m²bvo (36%) 
(8 torens, 4 waarvan met woningfuncties, 1 met hotel functies, 
90 tot 105m hoog)  
footprint  tot 60m = 850 tot 2.000 m²bvo/laag 
footprint tot 105m = 600 tot 950 m²bvo/laag
Gemiddeld capaciteit toren (vanaf 30m) = ca. 19.700 m²bvo/
toren
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3- Barcode model 
DRO februari 2006

TOTAAL PROGRAMMA = 477.140m²bvo 
Kaveloppervlak =48.850 m² 
FSI netto = 6,87 m²bvo/m²
Openbare ruimte = 30%
Plint = 97.700 m²bvo (20.5%) exclusief 20.000 m²bvo stationsprogramma 
Middenzone = 218.300 m²bvo (29%)
Diepte bebouwing middenzone = 17,2m
Torens (vanaf 30m) = 151.990 m²bvo (32%) 
(9 torens van 105m)  
footprint tot 60m = 900 m²bvo/laag 
footprint tot 105m = 675 m²bvo/laag
Gemiddeld capaciteit toren (vanaf 30m) = ca. 16.890 m²bvo/toren
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4- Pleinen model - Zuidas dok 
KCAP mei 2006

TOTAAL PROGRAMMA = 515.000m²bvo 
Kaveloppervlak = 48.100 m² 
FSI netto = 10,7 m²bvo/m²
Openbare ruimte = 31%
Plint = 96.200 m²bvo (18.5%)  
Middenzone = 218.300 m²bvo (42.5%)
Diepte bebouwing middenzone = 15m
Torens (vanaf 30m) = 200.500 m²bvo (39%) 
(8 toren van 105m plus 9 toren van 60m hoog)  
footprint tot 60m = 625 tot 1.050 m²bvo/laag 
footprint tot 105m = 600 tot 750 m²bvo/laag
Gemiddeld capaciteit toren (vanaf 30m) = ca. 11.800 m²bvo/toren
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5- Straten model - Zuidas dok 
KCAP mei 2006

TOTAAL PROGRAMMA = 518.500m²bvo 
Kaveloppervlak = 54.950 m² 
FSI netto = 9,4 m²bvo/m²
Openbare ruimte = 21%
Plint = 109.900 m²bvo (21%)  
Middenzone = 227.600 m²bvo (44%)
Diepte bebouwing middenzone = 12 tot 18m
Torens (vanaf 30m) = 181.000 m²bvo (35%) 
(7 torens van 105m plus 13 toren van 60m hoog) 
footprint  tot 60m = 660 tot 750 m²bvo/laag 
footprint tot 105m = 505 m²bvo/laag
Gemiddeld capaciteit toren (vanaf 30m) = ca. 9.050 m²bvo/toren
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Uitwerking plintzone, DRO 2007

Uitwerking middenzone, DRO 2007

Uitwerking torens, DRO 2007

6- Task force – model infra 
DRO juni 2007

TOTAAL PROGRAMMA = 495.020m²bvo 
Kaveloppervlak = 55.517 m² 
FSI netto = 8,9 m²bvo/m²
Openbare ruimte = 20%
Plint = 111.035 m²bvo (22,5%)  
Middenzone = 218.460 m²bvo (44%)
Diepte bebouwing middenzone = 15m
Torens (vanaf 30m) = 165.525 m²bvo (33,5%) 
(5 torens van 105m plus 8 toren van 60m hoog) 
footprint  tot 60m = 900 tot 1.200 m²bvo/laag 
footprint tot 105m = 900 tot 1.070 m²bvo/laag
Gemiddeld capaciteit toren (vanaf 30m) = ca. 12.730 m²bvo/toren
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Bijlage 2:

Fasering

Berekening bouwenvelop Bouwfase 1
Composer Zuidas Dok

Vierkante meters in fase 1
Ten behoeve van een gefaseerde uitgifte van de grond in Composer  wordt 
in deze notitie het bruto vloeroppervlak aangegeven dat in de eerste fase 
van de realisatie van Zuidas Dok mogelijkerwijs kan worden gerealiseerd. 
Het betreft het gebied in Zuidas Dok  tussen de Beethovenstraat en de 
Parnassusweg,
Als basis voor de grondproductie van de eerste fase dienen:

- de kaart met situatie en doorsnede van de vrijkomende gronden 1e 
fase Composer van oktober 2007 (ontwerp Arcadis, Arup, DRO)

- het concept rekenkundige Bouwenveloppe Composer Centrum van 
15 augustus 2007 (auteur DRO)

- de Visie Zuidas, oktober 2007.
 
Bebouwbare gebieden
Op de kaart met vrijkomende gronden is aangegeven welke delen geschikt 
zijn om in de eerste fase te bebouwen. Er is een te bebouwen zone boven 
de zware railtunnel en één boven de lichte railtunnel.
De zone boven de zware railtunnel (trein) heeft een beschikbare maat van 
44 meter breedte. Dit moet op zich voldoende zijn om een substantieel 
bouwvolume te realiseren vooruitlopend op de volgende fase(s). Niettemin 
zijn er een aantal beperkende condities waarvan de belangrijkste zijn:

- een volledig gesloten bouwblok is binnen deze maat niet mogelijk.
- de structuur van de bebouwing moet rekening houden met 

aansluitende bebouwing aan de noordzijde.
- de toegankelijkheid van de gebouwen kan uitsluitend gerealiseerd 

worden vanaf de zuidzijde.

- torens (60 en 105 m hoog) met een ‘footprint’ van 1.200 m2 leiden 
tot een gebouwbreedte van 30 meter.

- het stationsgebouw met transferlaag en perrons kan nog niet 
volledig gerealiseerd worden.  

De zone boven de lichte railtunnel (metro) is 23 meter breed. Deze maat is 
te smal om een volwaardige bouwblokontwikkeling mogelijk te maken. Een 
robuuste torenontwikkeling is vrijwel onmogelijk. In feite kan binnen deze 
maat alleen in de lengte, in oost-west richting, gebouwen tot ontwikkeling 
worden gebracht. Deze gebouwen zullen de neiging hebben als ‘stand-
alone’ zelfstandig te willen functioneren. Deze bouwwijze legt daarom een 
grote hypotheek op de toekomstige bebouwingsstructuur. Een structuur 
die als kenmerken zal hebben: een hoge dichtheid en samenhang tussen 
gebouwen, bouwblokken en openbare ruimte. Wel is het denkbaar dat 
ter plaatse van het metrostation Zuid in de eerste fase gebouwen of 
gebouwdelen worden opgericht die op de een of andere wijze een relatie 
hebben met het station. Bij de berekening van het bovengrondse programma 
voor de eerste fase is hiermee rekening gehouden.   

Relatie met de Visie Zuidas
Een complicerende factor bij de berekening van de te bouwen strook 
boven de zware rail is dat nog niet duidelijk is op welke wijze de openbare 
ruimte en haltering van bussen en trams vorm krijgen. In de concept Visie 
Zuidas 2007 is weergegeven dat er een sterke voorkeur is om boven de 
A10 tunnel aan de zuidzijde ruimte te creëren voor de bereikbaarheid van 
het station. Er wordt grote waarde toegekend aan een directe visuele en 
functionele relatie tussen het station in het centrum van Composer met de 
doorgaande stadsstraten Beethovenstraat en Parnassusweg. En ook om 
voldoende openbare ruimte te realiseren in dit brandpunt van dichtheid, 
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stedelijk programma en vervoersbewegingen. In de Visie zijn hiervoor een 
drietal ruimtelijke voorstellen weergegeven, te weten: plein, overdekte 
straat en esplanade. Esplanade en plein gaan ten koste van programma 
in de eerste fase omdat in deze beide voorstellen delen van het tracé van 
de zware railtunnel grenzend aan de vrije ruimte boven de A10 tunnel zuid 
bestemd zijn voor de openbare ruimte. 
Onafhankelijk van deze ruimtelijke voorstellen is er sowieso extra ruimte 
nodig voor bus en tram welke vrij baan moeten hebben. Als bus en tram 
op de zuidelijke A10 tunnel worden gesitueerd is meer ruimte nodig dan 
de nu beschikbare 26 meter. Met name de halteplaatsen vereisen ruimte. 
Een riant profiel waarin naast bus en tram ook de fietser, de voetganger en 
terrassen worden ondergebracht betekent al gauw een profielbreedte van 
circa 40 meter en ‘snoept’ 14 meter af van de 44 meter beschikbare ruimte 
boven de zware railtunnel. 

Integrale planvorming
Een en ander betekent dat voor geheel Composer een integraal en 
samenhangend plan moet worden gemaakt waar ook het station met 
bereikbaarheid onderdeel van uitmaakt, op basis waarvan keuzes kunnen 
worden gemaakt voor de eerste fase van bebouwing.

Berekening fase 1
Alles overziende is een berekeningsgrondslag op basis van een percentage 
gewijze methode en een gemiddelde bruto dichtheid van fsi 6,9 (bron 
rekenkundige bouwenvelop) het best hanteerbaar bij het ontbreken van 
een samenhangende planuitwerking. Voor alle gegevens is teruggegrepen 
naar de berekeningsgrondslag uit het document concept rekenkundige 
Bouwenveloppe Composer Centrum van 15 augustus 2007. De berekening 
is als volgt.

De totale beschikbare breedte voor de ontwikkeling tussen de A10 tunnels 
bedraagt 154 meter. De bebouwingszone boven de zware rail tunnel 
eerste fase is 44 meter breed. Van de totale breedte betekent dit 28,5%. 
De bebouwingszone boven de lichte railtunnel is 23 meter breed en 
bedraagt van de totale breedte 14,9%. Beide percentages zijn input voor 
de berekening van het programma van beide zones.
Het totale programma van Composer gaat uit van 480.000 m2 bvo. Voor 
de zone boven de zware railtunnel bedraagt het theoretische te realiseren 

vloeroppervlak 28,5% van  480.000 m2 bvo  = 136.800 m2 (exclusief station 
in de Minerva as). Hierbij is geen rekening gehouden met een vermindering 
van het programma in fase 1 als gevolg van extra openbare ruimte in de 
ruimtelijke voorstellen Plein en Esplanade, respectievelijk 38.000 en 61.000 
m2. (bron rekenkundige bouwenvelop)
Voor de zone boven de lichte railtunnel bedraagt het theoretisch te realiseren 
vloeroppervlak 14,9% van 480.000 m2 bvo = 71.520 m2 (exclusief station 
in de Minerva as). 
Gezien het feit dat deze strook niet volwaardig ontwikkeld kan worden, wordt 
uitgegaan van een deel van deze zone die direct grenst aan het station en 
wel tot ontwikkeling kan worden gebracht. Hiervoor wordt aan weerszijden 
van de Minerva as een bebouwingsstrook gerekend van 100 strekkende 
meters. Van het totaal aantal strekkende meters van 447 meter kan dus 
200 meter ontwikkeld worden wat overeenkomt met 45% van de totale 
lengte. Van de 71.520 m2 betekent 45% dus 32.200 m2 ontwikkelruimte.

Resumerend:
- ruimte boven de zware rail: minimaal 75.800 m2 tot maximaal 

136.800 m2
- ruimte boven de lichte rail: 32.200 m2 

Totaal uitgeefbaar bvo voor beide zones: minimaal 108.000 m2 en maximaal 
169.000 m2
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Onderverdeling in bouwhoogtezones
Er is onderscheid tussen de bebouwing tot 30 meter hoogte en de twee 
torenzones boven de 30 meter van 60 en 105 meter hoogte, refererend aan 
de principe opzet van de gebouwen met een plint-, midden- en torenzone 
in dit deel van de Zuidas.     
Op basis van het totale programma van 480.000 m2 is de verdeling in 
hoofdlijn als volgt (bron rekenkundige bouwenvelop):

- plintzone            95.000 m2
- middenzone     205.000 m2 
      -----------------
bebouwing tot 30 meter, totaal:   300.000 m2 = 62,5%

- torenzone 
  30-60 meter    105.000 m2 = 22,0%
60-105 meter       75.000 m2 = 15,5%

      -------------------------------
bebouwing inclusief torenzones  480.000 m2 = 100%

Volgens de percentagemethode kunnen nu de vierkante meters per 
bouwhoogtezone worden weergegeven. Deze zijn:

    bij minimum 108.000 m2  bij maximum 169.000 m2

- bebouwing tot 30 meter 62,5%           67.500 m2            105.625 m2
- 30-60 meter   22,0%          23.760 m2              37.180 m2
- 60-105 meter   15,5%          16.740 m2              26.195 m2
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Studie naar verschillende mogelijkheden in het programma 
Uitwerking cluster H1-I1 (dokzone) 
DRO, maart 2006

• “Stedenbouwkundige uitwerking barcode model 
Amsterdam Zuidas Dok” 
KCAP, mei 2006

• “Werkdocument stedenbouw 
Resultaat Tekenen & Rekenen Zuidas Dok” 
DRO, september 2006

• “Rapportage stedenbouw. 
Task Force Zuidas Dok” 
DRO, juni2007 
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