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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aigemeen 

De Zuidas ontwikkelt zich tot internationale toplocatie voor wonen en werken in de rnetropoolregio 
Amsterdam. De uitstekende bereikbaarheid, de kwalitatief hoogwaardige omgeving en de economische 
aantrekkingskracht van Amsterdam vormen de grondslagen voor een succesvolle ontwikkeling. Een 
ontwikkeling waarmee Amsterdam en Nederland de internationale concurrentie aankunnen. 

In bijlage I van de Crisis- en herstelwet is als categorie van gevallen onder andere genoemd de 
'ontwikkeling en verwezenlijking van werken en gebieden krachtens afdeling 3.1 of afdeling 3.3 van de 
Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van de bouw van meer dan 20 woningen in een aaneengesloten 
gebied of de herstructurering van woon- en werkgebieden'. Voorliggend bestemmingsplan moet worden 
gezien als een onderdeel van deze categorie. Het in de Crisis- en herstelwet bepaalde met betrekking 
tot de categorieen van gevallen als genoemd in bijlage II is van toe passing op voorliggend 
bestemmingsplan. 

Sinds de vaststelling van het Masterplan Zuidas door de gemeenteraad van Amsterdam in 1998 wordt 
de ontwikkelingsstrategie voor de Zuidas uitgewerkt in verschillende deelprojecten. Een van deze 
deelprojecten is het project Kenniskwartier. Voor het project Kenniswartier is een concept 
Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier (versie 14 juni 2010) opgesteld waarover inmiddels inspraak heeft 
plaatsgevonden. Naar verwachting wordt dit Uitvoeringsbesluit 26 januari 2011 vastgesteld door de 
gemeenteraad. Het Uitvoeringsbesluit geeft de ambities weer voor de ontwikkeling van het 
Kenniskwartier en vormt de basis voor dit bestemmingsplan. 

In verband met deze beoogde ontwikkeling van Zuidas Amsterdam - de Flanken is een 
milieu-effectrapport opgesteld. Met de Flanken wordt het deel van het gebied Zuidas bedoeld dat aan 
weerszijden van de Ai 0 Ringweg Zuid ligt. Deze Flanken bestaan uit verschillende deelgebieden 
waaronder dit bestemmingsplangebied Kenniskwartier Noord West. In het MER worden de 
milieueffecten, onder andere op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en flora en fauna van de 
voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken met verschillende alternatieven. In het MER wordt 
rekening gehouden met de cumulatieve effecten als gevolg van de Zuidasontwikkeling. De 
m.e.r.-procedure wordt gekoppeld aan het eerste te nemen ruimtelijke besluit voor een deelgebied van 
de Flanken van de Zuidas. Het eerst te nemen ruimtelijke besluit is dit bestemmingsplan Kenniskwartier 
Noord West. 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in ontwikkelingsmogelijkheden voor het noordwestelijke deel van 
het projectgebied Kenniskwartier (een van de deelgebieden van de Zuidas Amsterdam - Flanken). Het 
bestemmingsplangebied is bestemd voor de ontwikkeling van een kantoorgebouw van maximaal 41.000 
m2 bruto vloeroppervlak (exclusief parkeervoorzieningen). 

1.2 Leeswijzer 

Het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West bestaat uit de plankaart en de planregels en gaat 
vergezeld van een toelichting. Op de plankaart zijn de toekomstige bestemmingen in het plangebied 
weergegeven. Deze bestemmingen zijn gerelateerd aan de in de planregels opgenomen juridische 
regeling. De plankaart en de planregels vormen samen de bestemmingsplanregeling zoals deze door de 
gemeenteraad wordt vastgesteld. De toelichting geeft de achtergronden (relevant beleid en resultaten 
van uitgevoerde onderzoeken) en de onderbouwing bij de bestemmingsplanregeling. 

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt het algemeen kader weergegeven. In hoofdstuk 4 wordt een 
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beschrijving gegeven van het ruimtelijk en stedenbouwkundig kader. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op 
de uitkomsten van de uitgevoerde milieuefiectrapportage. In de hoofdstukken 6 tot en met 15 worden de 
achtergronden van de bestemmingsplanregeling beschreven. In hoofdstuk 16 wordt uitgelegd op welke 
wijze dit is vertaald in juridische zin. In hoofdstuk 17 wordt ingegaan op de economische 
uitvoerbaarheid. Hoofdstuk 18 behandelt de maatschappelijke uitvoerbaarheid. In dit laatste hoofdstuk 
worden zowel de uitkomsten weergegeven van het bestuurlijk oveneg o.g.v. art. 3.1.1. Bro als een 
beschrijving van de wijze waarap burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het 
bestemmingsplan zijn betrokken (Bra art. 3.1.6. lid 1 onder e) 

Kenniskwartier Noord West (concept) 
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Hoofdstuk 2 Plankader 

2.1 Ligging en begrenzing van het plangebied 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het gebied dat bestuurlijk is aangewezen als grootstedelijk 
projectgebied Zuidas. Het plangebied ligt ter hoogte van de alslag S108 direct ten zuiden van de A10. 

Het plangebied wordt globaal begrensd door het talud van de A10 en de op- en alrit S108 aan de noord 
en westzijde. voorheen T ennispark Popeye Goldstar aan de oostzijde en de Gustav Mahlerlaan aan de 
zuidzijde. De A10. S108 en de Gustav Mahlerlaan maken geen onderdeel uit van het plangebied. 

Figuur 1 Plangebied binnen Amsterdam 

Gemeente Amsterdam 
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Figuur 2 Plangrens bestemmingsplan 

Voor de exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar de plangrens zoals deze op de 
bestemmingsplankaart is aangegeven. 

2.2 8eschrijving van het plangebied 

De locatie kenmerkte zich tot begin jaren '50 als een agrarisch gebied tussen Amsterdam en 
Amstelveen. In de jaren '60 vestigde VU medisch centrum zich in Buitenveldert en markeerde met haar 
komst het begin van een stedenbouwkundige ontwikkeling. In de jaren '70 verhuisde ook de VU 
universiteit vanuit het centrum van Amsterdam naar de De Boelelaan. Later volgde de snelweg A 10 met 
haar op- en afritten, het spoor met station Zuid WTC, ovenge (woon)bebouwing en de aansluitingen op 
de stad. 

Sinds begin jaren '90 is de zone tussen Amsterdam Zuid en Buitenveldert omgedoopt tot de Zuidas met 
het hoofdkantoor van ABN AMRO als eerste nieuwe bewoner. De Zuidas is inmiddels een van de 
belangrijkste stedelijke ontwikkelgebieden van ons land en kenmerkt zich door een goede 
bereikbaarheid van het gebied, de nabijheid van luchthaven Schiphol, het havengebied en de binnenstad 
van Amsterdam en Amstelveen. Vee I zakelijke dienstverleners hebben hun kantoren inmiddels in het 
gebied ondergebracht en de verwachting is dat dit de komende 10-20 jaar doorzet. Voor het gebied is 
een uitgebreid stedenbouwkundig plan opgesteld waarin een nieuw gemengd stedelijk centrum voor 
zaken, voorzieningen en wonen wordt ontwikkeld met internationale allure. 

Kenniskwartier Noord West (concept) 
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2.3 Geldend planologisch kader 

Het geldende planologisch kader wordt gevormd door het bestemmingsplan Buitenveldert (vastgesteld 
29 augustus 1973), inclusief voor zover in het kader van voorliggend bestemmingsplan relevant de 
partiele uitwerking bestemmingsplan Buitenveldert - 1e uitwerking (7 december 1979, herzien 30 juli 
1982). Oit bestemmingsplan voorziet niet in de beoogde ontwikkeling van een kantoorgebouw op deze 
locatie. Er wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld om de gewenste ontwikkeling mogelijk te 
maken en te voorzien in een geactualiseerd juridisch planologisch kader. 

2.4 MER 

Het plangebied Kenniskwartier Noord West is onderdeel van Zuidas Flanken. Voor de ruimtelijke 
besluiten over de Flanken is een milieu-effectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd. Hierop wordt in hoofdstuk 5 
u',tgebreid ingegaan. 

Gemeente Amsterdam 
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Hoofdstuk 3 Beleidskader 

3.1 Aigemeen 

In dit hoofdstuk komen algemene beleidsstukken van Rijk, provincie, stadsregio Amsterdam en de 
gemeente aan de orde. Beleid dat betrekking heeft op een specifiek onderdeel, zoals het Regionaal 
Actieplan Luchtkwaliteit of de Kaderrichtlijn Water en het Nationaal Waterplan, worden in de 
desbetreffende hoofdstukken over dat betreffende onderwerp behandeld. 

3,2 Rijksbeleid 

3.2.1 Nota Ruimte 

Het hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte scheppen voor verschillende ruimte vragende 
functies op het beperkte oppervlak dat Nederland ter beschikking staat. Het ruimtelijk beleid wordt 
gericht op vier algemene doelen: 

1. de versterking van de internationale concurrentiepositie; 
2. het bevorderen van krachtige steden en een vitaal plaUeland; 
3. het b~rgen en ontwikkelen van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; 
4. het borgen van veiligheid. 

Bestemmingsplannen moeten zoveel mogelijk hun bijdrage leveren aan uitvoering van dit rijksbeleid. De 
ontwikkeling van Kenniskwartier Noord West als onderdeel van het deelgebied Kenniskwartier en 
daarmee van Zuidas draagt met de realisatie van nieuw kantoorprogramma op deze specifieke locatie bij 
aan de versterking van de internationale concurrentiepositie en daarmee aan het gestelde doel van het 
rijksbeleid. 

3.2.2 Nationaal Milieubeleidsplan 4 

In het Nationaal Milieubeleidsplan is (o.a.) beleid opgenomen ten aanzien van de luchtkwaliteit. Het doel 
van het Nederlandse beleid voor luchtkwaliteit is het beschermen van de bevolking en de natuur tegen 
de negatieve effecten van blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen. Om dit te bereiken staan in de 
wet zowel emissiedoelsteliingen om de milieudruk te verminderen als normen waaraan de luchtkwaliteit 
moet voldoen. Voor de stoffen zwaveldioxide (S02), stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3) en vluchtige 
organische stoffen (VOS) zijn verplichte emissiedoelsteliingen geformuleerd in het kader van de 
Europese NEC-richtlijn. Het gaat hierbij om nationale emissieplafonds, waarboven de emissies in 
Nederland met ingang van 2010 niet mogen uitkomen. In het kader van het Nationale Milieubeleidsplan 4 
zijn voor de emissies van dezelfde vier stoffen inspanningsverplichtingen genoemd die strenger zijn dan 
de NEC-richtlijn. In hoofdstuk 8 wordt meer concreet ingegaan op het aspect luchtkwaliteit. 

3.2.3 Nota Mobiliteit 

De Nota Mobiliteit geeft de volgende beleidsdoelen aan: 

1. het verbeteren van de internationale bereikbaarheid; 
2. het verbeteren van de interne en onderlinge bereikbaarheid van de nationale stedelijke netwerken en 

economische kerngebieden; 
3. een goed functionerend systeem voor het vervoer van person en en goederen als essentiele 

voorwaarde voor economische ontwikkeling; 
4. het inzeUen op proces- en technologie-innovatie ter realisering van de beleidsdoelen. 

De uitgangspunten bij het realiseren van deze beleidsdoelen zijn betrouwbare reistijden, vlotte en veilige 
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verkeersafwikkeling binnen de (inter)nationale wettelijke en beleidsmatige kaders van milieu en 
leefomgeving. In hoofdstuk 6 wordt meer concreet ingegaan op het aspect verkeer. 

3.2.4 Regeerakkoord 

Op 30 september 2010 bereikten de Tweede Kamerfrac!ies van VVD en CDA het regeerakkoord, dat als 
motto heeft 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'. Het regeerakkoord is de leidraad voor het beleid van het 
kabinet-Rutte. 

In het regeerakkoord is opgenomen dat in een open wereldeconomie de versterking van het 
concurrentievermogen van de Nederlandse economie essentieel is. De ontwikkeling en groei van de 
economie vormt de basis van onze werkgelegenheid, welvaart en voorzieningen. Nederland beschikt over 
een goede uitgangspositie door bedrijven en sectoren die wereldwijd opereren en exporteren, een 
gunstige ligging en vestigingsklimaat en een goed opgeleide beroepsbevolking. De ambitie is deze 
positie voor de toekomst te verzekeren, uit te breiden en te versterken. De overheid geeft richting aan 
deze ambitie door een faciliterend en stimulerend beleid op het gebied van infrastructuur, onderwijs, 
arbeidsmarkt, belastingen en regeldruk. 

Om de concurrentiekracht van het bedrijfsleven te versterken voert de overheid ook een gericht beleid ter 
bevordering van innovatie en ondernemerschap, onder meer door stimulering van samenwerking tussen 
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Innovatie is voor aile sectoren van het bedrijfsleven van 
vitaal belang bij de productontwikkeling en export. 

Het is voor de economische ontwikkeling en innovatie belangrijk dat bedrijven geclusterd kunnen 
opereren, zoals Greenports, waaronder de Greenports Venlo, Westland en de Bollenstreek Brainport 
Zuid-Oost Nederland, de Food Valley in Wageningen, de Maintenance Valley in Midden- en West 
Brabant, de Energy Valley in Groningen, de nanotechnologie in Twente en Delft, de Zuidas in 
Amsterdam, Schiphol en de haven van Rotterdam. Deze clusters worden maximaal gefaciliteerd. Ook 
de regionaal geclusterde bedrijven krijgen de ruimte. 

3.3 Provinciaal beleid 

3,3.1 Structuurvisie Noord-Holland 2040, Kwaliteit door veelzijdigheid 

Op 21 juni 2010 heeft provinciale staten de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening Struc!uurvisie (PRVS) vastgesteld. Op 1 november 2010 zijn beide documenten 
gepubliceerd en daarmee in werking getreden. In de structuurvisie heeft de provincie haar ruimtelijke 
toekomstvisie vastgelegd en heeft zij tevens aangegeven hoe zij denkt deze visie te realiseren. 

In de structuurvisie worden de (ruimtelijke) ontwikkelingen en de voornaamste keuzes, die de Provincie 
Noord-Holland moet maken, omschreven. Ook wordt geschetst hoe de Provincie er in 2040 uitziet en op 
welke wijze de Provincie met deze struc!uurvisie bij zal dragen aan het realiseren van dit 
toekomstbeeld. 

Uitgangspunt is dat Noord-Holland aantrekkelijk moet blijven in wat het is: een diverse, internationaal 
concurrerende regio, in contact met het water en uitgaande van de kracht van het landschap. De 
Provincie kiest daarbij voor hoogstedelijke milieus en beperkte uitleg van bedrijventerreinen en houdt het 
landelijk gebied open en dichtbij. Door voorzichtig om te gaan met uitleg buiten bestaande kernen wordt 
ingespeeld op de veranderingen in de bevolkingsontwikkeling op langere termijn. Door in te zetten op het 
op eigen grondgebied opwekken van duurzame energie draagt ze bij aan de C02-reduc!ie. Verder 
worden de waterkeringen versterkt en calamiteitenbergingen aangelegd om wateroverlast te voorkomen. 
Door het landelijk gebied te ontwikkelen vanuit de kenmerken van Noord-Hollandse landschappen en de 
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bodemfysieke kwaliteiten blijft de Provincie bijzonder en aantrekkelijk am in te wonen, te werken en am 
te bezoeken. 

In de structuurvisie worden drie hoofdbelangen en twaalf ondergeschikte belangen benoemd: 

1. Klimaatbestendigheid: voldoende bescherming tegen overstroming en wateroverlast, voldoende en 
schoon drink, grond- en oppervlaktewater en voldoende ruimte voor het opwekken van duurzame 
energie. 

2. Ruimtelijke kwaliteit: behoud en ontwikkeling van Noord-Hollandse cultuurlandschappen, 
natuurgebieden en groen am de stad. 

3. Duurzaam ruimtegebruik: milieukwaliteiten, behoud en ontwikkeling van verkeers- en 
vervoersnetwerken, voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting, voldoende en 
gedifferentieerde ruimte voor landbouw en visserij, economische activiteiten en recreatieve en 
toeristische voorzieningen. 

De drie hoofdbelangen vomnen gezamenlijk de ruimtelijke hoofddoelstelling van de Provincie. Aan de 
ruimtelijke beslissingen van de Provincie Noord-Holland zal daarom altijd een afweging van deze drie 
belangen voorafgaan. 

In de structuurvisie is de bestemmingsplanlocatie opgenomen als metropolitaan stedelijk gebied en 
vastgestelde kantorenlocatie. Het ontwikkelen van een kantorenprogramma, zoals met dit 
bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, draagt bij aan de provinciale doelstelling om voldoende en 
gedifferentieerde ruimte voor economische activiteiten (waaronder kantoorlocaties) beschikbaar te 
stellen. Het be lang van kantoren als fysieke werkplek in Noord-Holland neemt sterk toe. Daardoor wordt 
het belang van kantoorontwikkeling steeds prominenter voor de ruimtelijke inrichting. Het gaat daarbij 
niet aileen am de gebouwen zelf en de inpassing in de omgeving maar oak am de infrastructuur, 
inclusief parkeermogelijkheden. Oak de bereikbaarheid met het openbaar vervoer is belangrijk, am 
verkeerscongestie te voorkomen. 

Hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit en een goede inpassing in, en vervlechting van kantoren met het 
stedelijke gebied is belangrijk omdat met name het zuiden van de provincie Noord-Holland veel 
internationale en internationaal georienteerde kantoorbedrijven huisvest. De keuze van deze bedrijven 
voor vestiging in Amsterdam en omgeving of een andere internationale grootstedelijke regia zoals 
Landen, Parijs, Frankfurt, Brussel, Milaan, is deels afhankelijk van de kwaliteit van het 
vestigingsklimaat, en dus ook de kwaliteit van de kantooromgeving. Deze internationale bedrijven leveren 
veel werkgelegenheid en toegevoegde waarde op. 

In bestaand bebouwd gebied is menging van kantooriuncties met stedelijke functies als wonen, 
recreeren, winkelen en cultuur belangrijk am rnonofunctionele, ge'lsoleerde werkgebieden te voorkomen. 

De specifieke bestemmingsplanlocatie past binnen de ruimtelijke inrichting zoals de provincie die voor 
ogen heeft met een goede inpassing in de omgeving, voldoende parkeergelegenheid en goede 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Door realisatie van het binnen het bestemmingsplan beoogde 
kantorenprogramma wordt uitvoering gegeven aan het versterken van de internationale 
concurrentiepositie en functiemenging binnen bestaand bebouwd gebied. 
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Figuur 3 Structuurvisie Noord-Holland 2040: vastgestelde kantoorlocatie 

3.3.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie2010 
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De provincie heeft, voor de doorwerking van het in de structuurvisie vastgelegde beleid, diverse juridische 
instrumenten tot haar beschikking waaronder een provinciale ruimtelijke verordening. In de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) heeft provinciale staten in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening een aantal algemene regels vastgesteld omtrent de inhoud van en de toelichting op 
bestemmingsplannen over onderwerpen in zowel het landelijke als het bestaand bebouwd gebied van 
Noord-Holland, inclusief Amsterdam, waar een provinciaal be lang mee gemoeid is. Daarnaast zijn ter 
uitvoering van de Provinciale Structuurvisie algemene regels vastgesteld over onder meer: 

• bedrijventerreinen en detailhandel; 
• mogelijkheden voor woningbouw in het landelijke gebied; 
• de vereiste ruimtelijke kwaliteit, verbonden met stedelijke en niet-stedelijke ontwikkelingen in het 

landelijk gebied; 
de Groene Ruimte; 

• de Blauwe Ruimte; 
• energie; 
• landbouw. 

Daarnaast zijn regels opgenomen die voorlvloeien uit het ontwerp Besluit algernene regels ruimtelijke 
ordening (Algemene maatregel van Bestuur Ruirnte). Het gaat hierbij om een aantal onderwerpen ter 
verdere uitwerking en/of aanvulling in een provinciale verordening waaronder: 

• bundeling van verstedelijking en locatiebeleid econornische activiteiten; 
• rijksbufferzones; 
• ecologische hoofdstructuur; 
• nationale landschappen; 
• het kustfundament; 
• het regionaal watersysteem. 
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Aan de verordening zijn in een bijlage diverse kaarten verbonden. Ook zijn in de bijlage toetsingskaders 
voor de toe passing van regels opgenomen. 

De kantoorontwikkeling die met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt is in overeenstemming 
met de geldende provinciale planningsopgave voor kantoren (Plabeka) en onderhavig bestemmingsplan 
voldoet ook aan de overige regels zoals gesteld in de PRVS. 

3.4 Regionaal beleid 

3.4.1 Platform Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties 

De Stadsregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten. De stadsregio werkt 
onder meer aan verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling en 
heeft in dat kader een aantal beleidsnota's opgesteld waarvan in dit kader o.a. het Platform 
Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties (Plabeka) relevant is. 

In het Plabeka werken gemeenten als Almere, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad (en 
andere) samen met Flevoland, Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam (voorheen ROA) om als 
Noordvleugel beter op de wensen van het internationale bedrijfsleven in te kunnen spelen. Plabeka werkt 
een regionaal programma uit waaruit blijkt welke investeringen, afspraken en eventuele 
beleidswijzigingen, waar en wanneer op het gebied van kantoorlocaties, bedrijventerreinen en 
haventerreinen noodzakelijk zijn om de internationale kracht van de Noordvleugel te behouden dan wei 
te versterken. 

Tijdens de 6e Noordvleugelconferentie is besloten dat de Noordvleugel 3,5 miljoen vierkante meter 
(waarvan 1,5 miljoen m2 in Amsterdam) geplande kantoorruimte gaat schrappen in Amsterdam, Almere, 
Haarlemmermeer en omstreken. Dit is nodig omdat er in de regio op dit moment teveel kantoren 
gepland staan. De bestuurlijke afspraken worden door aile deelnemers omgezet in lokale 
besluitvorrning. 

Voor de ontwikkeling van nieuwe kantoorplannen geldt (in afwachting van de nieuwe kantorenstrategie 
en een nieuwe Plabekaronde) het kader van de regionale Plabeka afspraken zoals vastgelegd in de 
Uitvoeringsstrategie (februari 2007) als plafond. Voor de Amsterdamse situatie is dit in het rapport 
'Minder kantoorplannen in uitvoering' (februari 2007) per project vastgelegd, met een maximummetrage 
aan nieuw te ontwikkelen kantoren. Deze rapportage geldt voor het kantorenaanbod in het midden- en 
basissegment en niet voor het specifieke topsegment van kantoren in Zuidas. 

In paragraaf 4.1.2 is verder aangegeven op welke wijze dit plan invulling geeft aan de bovengenoemde 
afspraken. 
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3.4.2 Het Regionaal Verkeer & Vervoerplan (december 2004) 

De Stadsregio Amsterdam heeft ook een beleidskader opgesteld op het gebied van verkeer en vervoer in 
de stadsregio Amsterdam: 'Regionaal Verkeer & Vervoerplan december 2007 (RVVP). Het is 
richtinggevend voor de beleidsontwikkeling voor 10 jaar, voor de uitvoering van de exploitatie van het 
openbaar vervoer en de subsidieverlening op het gebied van infrastructuur en verkeersveiligheid. Oit 
RVVP is opgesteld binnen de ambities die de stadsregio-gemeenten gezamenlijk hebben geformuleerd. 
Oeze ambities zijn: het creeren van een gezonde, gedifferentieerde economie met internationale 
concurrentiekracht, het bieden van een goed sociaal klimaat aan de inwoners en het zorgen voor een 
duurzame leefomgeving. De hoofdlijnen van beleid zijn samen te vatten in een aantal strategiesn: een 
samenhangend netwerk, gebiedsgerichte aanpak, prijsbeleid, duidelijke keuzes voor leefbaarheid en 
veiligheid en een slagvaardige samenwerking en financiering. In hoofdstuk 6 wordt verder aangegeven op 
welke wijze dit plan invulling geeft aan het bovengenoemde beleid. 

3.4.3 Regionale OV-Visie 201 0-2030van de Stadsregio Amsterdam 

De OV-Visie 2010-230 is samen met gemeenten van de Stadsregio Amsterdam, aangrenzende 
overheden, maatschappelijke organisaties (reizigersverenigingen) en vervoerbedrijven ontwikkeld en op 
24 juni 2008 vastgesteld door de Regioraad. Het aanleggen van grootschalige infrastructuur vraagt een 
lange voorbereidingstijd. Oaarom is een visie nodig voor de langere termijn. Op basis van de visie wordt 
ook een investeringsstrategie gemaakt. Met de visie kunnen juiste en toekomstvaste keuzes worden 
gemaakt in de aanleg of aanpassingen van het OV-netwerk in de regio. 

3.5 Gemeentelijk beleid 

3.5.1 Structuurplan 'Kiezen voor stedelijkheid' 

Het thans vigerende structuurplan is het structuurplan 'Kiezen voor stedelijkheid', dat in 2003 door de 
gemeenteraad is vastgesteld. In dit plan worden de ruimtelijke ontwikkelingen tot 2010 beschreven. Het 
structuurplan stelt de volgende doelstellingen: 

1. het ontwikkelen van milieus die juist in Amsterdam kansen hebben: milieus met bebouwing en 
omgeving van hoge kwaliteit, met intensief grondgebruik, menging van activiteiten en een optimaal 
openbaar vervoer- en fietsnetwerk. Oit vraagt om transformatie van bestaande woon- en 
werkgebieden en terugdringing van de milieu hinder; 

2. het op aile fronten vergroten van de bereikbaarheid van de stad gericht op het kanaliseren van de 
mobiliteitsgroei, afstemming van stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid en vergroting van het 
gebruik van fiets en openbaar vervoer; 

3. het verhogen van de kwaliteit van water, groen en openbare ruimte: met extra aandacht voor 
waterberging. 
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Figuur 4 Structuurplan 'Kiezen voor stedelijkheid' 

Figuur 5 Uitsnede Structuurplan 
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Bovenstaande doelstellingen zijn in het visiedeel voor deelgebieden ook voor de Zuidas meer 
geconcretiseerd (paragraaf 6.7 van het Structuurplan). Daarin is aangegeven dat de opgave voor de 
Zuidas bestaat uit het ontwikkelen van een grootstedelijk kerngebied met een internationale top van 
bedrijven en voorzieningen. Daarrnee moet het een belangrijk deel van de stad worden waarmee 
Amsterdam zich internationaal profileert. Voor die internationale uitstraling zijn naast kantoren ook 
bijzondere voorzieningen met een hoogstedelijk karakter nodig. De Zuidas moet worden verankerd in het 
stedelijke weefsel van de aanliggende buurten. Hierbij is het van belang dat er ook veel ruimte komt voor 
wonen en voorzieningen. De barriere-werking en milieuhinder van de omvangrijke infrastructuur moet 
worden teruggedrongen. De bereikbaarheid moet verder worden vergroot op alie niveaus. Hiervoor moet 
ruimte worden gereserveerd, voor zowel weg als rail. 

De Zuidas wordt in 20 tot 30 jaar ontwikkeld tot een deel van de stad, complementair aan de 
binnenstad, met een andere kleuring en een ander karakter. Kantoren en internationale voorzieningen, 
met name op het gebied van cultuur, zorgen voor een divers karakter. Daarnaast wordt er gewoond, 
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gesport en gerecreeerd. 

Het bestemmingsplangebied Kenniskwartier Noord West als onderdeel van de Zuidas is aangewezen 
als grootstedelijk kerngebied. Het grootstedelijk kerngebied is bepalend voor de uitstraling van 
Amsterdam als internationaal cultureel, economisch en toeristisch centrum. Het moet een aantrekkelijk 
milieu zijn voor face-to-face contacten, het moet kennisintensief, creatief en veilig zijn. Er moet ook 
worden gewoond, in metropolitaanse woonvormen met zeer hoge dichtheden. Er moeten in de nabijheid 
voldoende en hoogwaardige arbeidskrachten en scholingsmogelijkheden zijn. Een dergelijk topmilieu 
kan niet zonder een stedelijke omgeving die fungeert als economisch incubatiemilieu (broedplaats) en 
die sociaal-cultureel aantrekkelijk en leefbaar is. 

De Zuidas is aangewezen als internationale toplocatie voor kantoren. Vestiging van internationaal en 
nationaal georienteerde kantoren wordt gestimuleerd, net als toeristische en culturele voorzieningen die 
de positie van Amsterdam als internationaal centrum versterken. Het accent ligt op kantoren en 
voorzieningen die veel publiek trekken, maar ook wonen hoort er bij. Het grootstedelijk gebied is 
uitstekend bereikbaar door de ligging rond internationale en nationale knooppunten van het openbaar 
vervoer. Het gebied kenmerkt zich door een hoge stedelijke dichtheid en een optimale menging van 
wonen, werken, en voorzieningen op verschillende schaalniveaus. De openbare ruimte dient toegankelijk 
te zijn voor verschillende bevolkingsgroepen, is beeldbepalend voor de stad, sociaal veilig en ingericht op 
intensief gebruik. De aanwezigheid van verschillende publiekstromen op eenzelfde plek is van belang 
voor een grote menging van centrumfuncties en de aanwezigheid van uiteenlopende 
ontmoetingsplaatsen. Op de goed ingericht plein en en straten en intensief te gebruiken parken in dit 
milieu is sprake van maximale 'passantenopenbaarheid'. De stedenbouw en architectuur in het gebied 
kenmerken zich door hoge kwaliteit. In het grootstedelijk kerngebied zal het aantal parkeerplaatsen in 
verhouding tot het ruimtelijke programma het meest beperkt moeten blijven. Dubbel gebruik van 
parkeerplaatsen en inpandig parkeren worden gestimuleerd. 

Uit het vervolg van deze toelichting zal blijken dat aan de uitgangspunten van het structuurplan 
uitwerking wordt gegeven. 

3.5.2 Ontwerp StructuurvisieAmsterdam 2040 EconomischSterk en Duurzaam 

De centrale ambitie van de structuurvisie is dat Amsterdam zich verder ontwikkelt als kernstad van een 
internationaal concurrerende, duurzame, Europese metropool. Om economisch sterk en duurzaam te 
zijn en Amsterdam en de regio verder te kunnen ontwikkelen als internationaal concurrerende, 
duurzame, Europese metropool wil Amsterdam onder meer een intensiever gebruik van de bestaande 
stad en het openhouden van landschap. Intensivering van het grondgebruik in de stad biedt tal van 
mensen woon- en werkruimte. Het betekent extra draagvlak voor voorzieningen, extra investeringen in de 
openbare ruimte, efficienter omgaan met energie en vervoer en er hoeft minder landschap te worden 
aangetast. Daarnaast betekent het ook 70.000 woningen en bijbehorende voorzieningen erbij tot 2040, 
intensiever gebruik van de haven en huidige bedrijventerreinen en ruimte voor waterberging. 

Op de Zuidas ontstaat de komende jaren een internationale locatie. Het wordt niet aileen het dee I van 
het stadscentrum voor internationaal zakendoen en kennisontwikkeling, er zal ook op grote schaal 
gewoond worden en er komen voorzieningen als winkels, kinderopvang, (internationale) scholen en 
horeca. Exclusieve retail en culturele voorzieningen moeten de internationale aantrekkingskracht 
versterken. Het wordt niet aileen het zakencentrum voor de metropool Amsterdam maar van heel 
Nederland. Nergens in Nederland zijn vergelijkbare kansen aanwezig voor een internationaal 
vestigingsmilieu. Amsterdam is de stad met de internationale hoofdkantoren en met de Zuidas wordt die 
positie verder bevestigd. Met het plan voor Zuidas wordt beoogd de stedelijke kwaliteit te realiseren die 
nodig is om de rol van toplocatie te bestendigen en verder te ontwikkelen. 

Kenniskwartier Noord West (concept) 



biz. 21 

De Zuidas is aangemerkt als metropolitaan kerngebied. Een zeer gedifierentieerd gebied waar sprake is 
van een optimale menging van wonen en werken met daarin internationale toplocaties voor kantoren, 
een winkelgebied van internationale allure en ook woningen. 

Uit het vervolg van deze toelichting zal blijken dat aan de uitgangspunten van de structuurvisie 
uitwerking wordt gegeven. Het college van burgemeester en wethouders heel! de structuurvisie ter 
besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Naar verwachting wordt de structuurvisie begin 2011 
vastgesteld. 

3.5.3 Sociaal Structuurplan 2004-2015"Wat Amsterdam beweegt" 

Het Sociaal Structuurplan 2004-2015 "Wat Amsterdam beweegt" (2005) is het inhoudelijk kader voor de 
sociale pijler, met als hoofdlijn 'dynamiek' als drijvende kracht en katalysator voor de stad Amsterdam, 
met drie hoofddoelsteliingen: 

1. investeren in grootstedelijke dynamiek, zodat Amsterdam een creatieve kennis- en dienstenstad 
wordt, die in de concurrentiestrijd tussen (inter)nationale vestigingsmilieus een sterke en 
onderscheidende positie inneemt; 

2. investeren in menselijk kapitaal, zodat zoveel mogelijk Amsterdammers zich persoonlijk kunnen 
ontwikkelen en zelfstandig, volwaardig en actief, en zo nodig met gerichte ondersteuning en 
participeren in de samenleving via werk en scholing, via sport en bewegen, vrijetijdsactiviteiten en 
cultuur, en via zorg, welzijn en dienstverlening; 

3. investeren in een leefbare omgeving, zodat juist in een moderne en multiculturele omgeving als de 
Amsterdamse, algemene noties over het samenleven gedeeld, onderhouden en, waar nodig, worden 
bescherrnd, en dat deze drie hoofddoelstellingen op programrnatische wijze worden uitgewerkt in 
zes themahoofdstukken, te weten: 
a. kennisstad (onderwijs en kenniseconomie); 
b. werkende stad (werk en inkomen); 
c. culturele stad (kunst, cultuur en creatieve industrieen); 
d. sportieve stad (vrije tijd en sport); 
e. zorgzame stad (zorg, welzijn en dienstverlening); 
f. veilige stad (sociale) veiligheid). 

Zuidasbreed wordt uitgebreid voorzien in bovenstaande uitgangspunten. Het plangebied maakt daarvan 
onderdeel uit. 

3.5.4 Nota Locatiebeleid Amsterdam 

Bedrijven moeten in Amsterdam een attractieve plek kunnen vinden orn hun bedrijf goed te kunnen laten 
functioneren. Een belangrijk aspect hierbij is een uitstekende bereikbaarheid van deze plekken. Het 
locatiebeleid heel! tot doel de bereikbaarheid van (werk)locaties te garanderen en daarmee een gezond 
woon-, leef- en vestigingsklimaat te behouden en de economische positie van Amsterdam te versterken. 
Het locatiebeleid draagt bij aan een goede afweging van de verschillende belangen: de 
concurrentiepositie van Amsterdam, gebiedsontwikkeling, mobiliteit en luchtkwaliteit. In het 
locatiebeleid staat de toepassing van het principe 'de juiste functie op de juiste plek' centraal. De Zuidas 
is aangemerkt als grootstedelijk kerngebied en onder meer een juiste plek voor solitaire kanloren > 
2.000 m2. 
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3.5.5 Hoogbouw, Beleid en Instrument (2005) 

De nota Hoogbouw, Beleid en Instrument (2005) is in juni 2005 als aanvullend toetsingskader op het 
structuurplan "Kiezen voor stedelijkheid" door de gemeenteraad Amsterdam vastgesteld. Het 
belangrijkste doel van het Amsterdamse hoogbouwbeleid is een zorgvuldige inpassing van 
hoogbouwinitiatieven in de bestaande structuren van de stad. Daarbij is de landschappelijke inpassing 
een aspect dat, zodra er sprake is van een zekere impact op het stadslandschap, een stedelijke 
afweging behoeft. In de Nota wordt aangegeven voor welke hoogbouwplannen dit geld!. 

Zuidas is aangewezen als grootstedelijke hoogbouwcluster. Bij bouwhoogtes hoger dan 90 meter is 
aangegeven dat een landschapstudie in de vorm van een hoogbouweffectrapportage (HER) aan de 
centrale raadscommissie dient te worden gezonden. 

De hoogbouweffectrapportage (HER) is een rapportage waarin aile relevante effecten van hoogbouw, 
zoals wind hinder en schaduwwerking, toetsing aan hindernisbeperkingen als straalpaden en 
beperkingen rond Schiphol worden onderzocht, maar die vooral is bedoeld om de effecten van een plan 
op het stadslandschap in beeld te brengen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is een HER niet 
noodzakelijk omdat de ondergrens van 90 meter niet wordt overschreden. 

In het kader van het uitvoeringsbesluit en het voorliggend bestemmingsplan is wei onderzoek gedaan 
naar een aantal hoogbouwgerelateerde onderwerpen zoals bezonning, wind hinder, straalpaden en het 
Luchthaven Indelingsbesluit (LIB). In hoofdstuk 14 wordt inhoudelijk ingegaan op de stedenbouwkundige 
inpassing in en effecten op de omgeving. 

3.5.6 Visie Zuidas 2009 

In de Visie Zuidas 2009 is aangegeven dat Zuidas zich ontwikkelt tot een internationale toplocatie voor 
wonen en werken in Amsterdam. De uitstekende bereikbaarheid, de kwalitatief hoogwaardige omgeving 
en de aantrekkingskracht van Amsterdam vormen de grondslagen voor haar succesvolie ontwikkeling. 
Een ontwikkeling waarmee Amsterdam en Nederland de internationale concurrentie aan kunnen. De 
ambitie bestaat uit het bereiken van een duurzaam en succesvol stedelijk topmilieu, van internationale 
allure, met Amsterdamse kwaliteiten. Dit betekent voor Zuidas: 

Toplocatie: succesvolen herkenbaar 

Succes, economisch en sociaal, is een noodzakelijke voorwaarde om de ambities te realiseren. Daarbij 
richt Zuidas zich op de top van kantoren en voorzieningen. De al gevestigde vooraanstaande positie in 
de financiele dienstverlening en de advocatuur vormt de basis voor het nader uitbouwen van de 
toppositie. Vanuit internationaal oogpunt kan voortgebouwd worden op het imago van Amsterdam als 
creatieve, tolerante en internationaal georienteerde stad. En lokaal kan Zuidas een extra dimensie aan 
de regio bieden. Niet in concurrentie met bestaande zaken- en voorzieningencentra, maar aanvullend, 
met een hoge standaard van business, winkelen, voorzieningen en wonen. Die hoge standaard vertaalt 
zich ook in een hoge kwaliteit van bebouwing, in een attractief en identiteitsvol deel van de stad. 

Amsterdamse kwaliteit: compact en levendig 

Een compacte stad in hoge dichtheid maakt optimaal gebruik van de bijzondere kenmerken van een 
specifieke plek. Bij Zuidas hoort een efficient gebruik van de schaarse ruimte, met een programmamix 
die tot wisselend maar permanent gebruik over de dag en avond leidt en over een grate diversiteit 
beschik!. Zuidas is veilig en trekt een breed scala aan publiek en bewoners, met een breed aanbod van 
voorzieningen. De openbare ruimte is hoogwaardig, met een goed microklirnaat en een gezonde 
leefomgeving. In de omgeving is er een directe aansluiting op de aangrenzende landschappen, maar 
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Zuidas heeft ook een eigen ecologische kwaliteit. 

Duurzaam: efficient en verantwoordelijk 

Een duurzame stad maakt efficient gebruik van de ruimte. Deze efficientie wordt versterkt door 
bebouwing die flexibel en aanpasbaar is voor toekomstige ontwikkelingen. Ook een zo groot mogelijk 
vervoersaandeel van openbaar vervoer en fiets is onmisbaar voor een duurzame stad. Niet aileen 
verantwoordelijk met ruimte omgaan, maar ook met grondstoffen, energie, water en alval. Excelleren van 
Zuidas als internationaal topmilieu betekent ook excelleren in duurzame ontwikkeling. Daarbij is 
belangrijk dat niet aileen technologische oplossingen en een gezond economisch perspectief er toe 
doen, maar dat duurzaamheid in het gehele proces als wens op de voorgrond staat. Dit betekent een 
proactieve samenwerking met belanghebbenden. 

Met voorliggend bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan de Visie. 

3.5.7 UitvoeringsbesluitKenniskwartier 

De ontwikkelingsstrategie zoals verwoord in de Visie Zuidas 2009 wordt verder uitgewerkt in 
verschillende deelprojecten. Een van deze deelprojecten is het project Kenniskwartier. Het concept 
Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier (versie 14 juni 2010) geeft de ambities weer voor de ontwikkeling van 
het Kenniskwartier en vormt de basis voor dit bestemmingsplan. Met dit bestemmingsplan wordt 
uitvoering gegeven aan het uitvoeringsbesluit. In het uitvoeringsbesluit is omschreven welk programma er 
zal komen, wordt het stedenbouwkundig ontwerp gepresenteerd en worden aandachtspunten en 
randvoorwaarden gegeven voor verdere uitwerking. 

De volgende doelstellingen zijn onderdeel van het concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier: 

• Mix aan functies door het gebied t.b.v. grote levendigheid 
• Rangorde in openbare ruimten 
• Actieve plint I straatwanden 
• Flexibiliteit in gebouw en typologie 
• Omgevingskwaliteit 
• Duurzaamheid 
• Fasering, functionaliteit en leefbaarheid gedurende de ontwikkelingsfases 
• Sociale en culturele bijdrage en identiteiten 
• Langzaam verkeerroutes passend bij functies en de routing van de gebruikers 

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

In hoofdstuk 4 wordt meer inhoudelijk op de integrale stedenbouwkundige uitgangspunten voor het 
Kenniskwartier ingegaan. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de uitgangspunten zoals die zijn 
opgenomen met betrekking tot verkeer en parkeren. In hoofdstuk 11 wordt uitgebreid ingegaan op de 
uitgangspunten die in het uitvoeringsbesluit zijn opgenomen ten aanzien van water. 
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Hoofdstuk 4 Het ruimtelijkkader 

4.1 Ruimtelijk·functionele aspecten 

4.1.1 Kenniskwartier 

In het gehele Kenniskwarlier wordt een gemengd hoogwaardig programma gerealiseerd van in totaal 
ongeveer 1.034.000 m' bruto vloeroppervlak (bvo). Dit programma bestaat o.a. uit woningen, kantoren, 
onderwijs, ziekenhuis en andere voorzieningen. Ten noorden van de De Boelelaan, in het gemeentelijke 
exploitatiegebied, wordt 510.000 m' bvo gerealiseerd waarvan 103.000 m' bvo kantoren, verdeeld over 
verschillende kavels. Dit bestemmingsplangebied Kenniskwarlier Noord West maakt onderdeel uit van 
het Kenniskwarlier en voorziet in 41.000 m' bvo kantoorprogramma. 

Met de voorgenomen kantoorontwikkeling op de hoek van de Gustav Mahlerlaan en langs de A 10 wordt 
voliedig voldaan aan de ruimtelijke functionele uitgangspunten zoals gesteld in het concept 
uitvoeringsbesluit Kenniskwarlier met een representatieve entree aan de Gustav Mahlerlaan en de 
presentatie van het atrium aan de A 1 O-zijde. Uiteindelijk is dit in de planregels verlaald in een regeling 
die mogelijk maakt dat er een totaal kantoorprogramma wordt gerealiseerd van 41.000 m' bvo. Deze 
41 .000 m' bvo kantoorprogramma maakt onderdeel uit van de m.e. r.-plichtige activiteit waarin 635.000 
m' bvo kantoorprogramma is benoemd. 

Het programma van het gebied Kenniskwarlier is een belangrijke drager voor de ontwikkeling van het 
Zuidas gebied. Het gebied heeft de potentie om uit te groeien tot een hoogwaardig stedelijk milieu met 
een rijk en gemengd programma. De functiemix draagt in hoge mate bij aan de levendigheid van de 
Zuidas en dit gebied in het bijzonder. 
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Figuur 6 Plankaart UitvoeringsbesluitKenniskwartier 

II 

.. . . . . , 

Gemeente Amsterdam 



biz. 26 

4.1.2 Kantorenmarkt 

Momenteel wordt door de werkgroep Plabeka 2 een regionale kantorenstrategie opgesteld, teneinde 
vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. In de Projectenschouw is het voorgenomen 
programma van een groot aantal projecten reeds tegen het licht gehouden. In de rapportage na de 
Projectenschouw van 5 oktober 2010 ('Na de bouwstop verstandig verder) wordt vermeld dat ongeveer 
400.000 m2 van de in totaal 925.000 m2 kantoormeters in de Zuidas eind van dit jaar / begin van het 
volgende jaar tegen het licht worden gehouden. Dit betekent dat in de kantorenstrategie wordt 
opgenomen dat er binnen de grenzen van Zuidas tot 2040 ten minste 525.000 m2 bvo kantoren kan 
worden toegevoegd. 

Veel is daarbij afhankelijk van de voorkeursbeslissing, die medio 2011 wordt genomen over het 
uitvoeringsmodel van Dok Zuidas. Daarbij zal ook het voorziene kantoorvolume voor de dokzone definitief 
worden bepaald. Vooruitlopend daarop wordt onderzocht in welke deelgebieden eventuele omzetting van 
kantoren naar andere functies tot de mogelijkheden behoort. 

Momenteel wordt door Dienst Zuidas, in samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente 
Amsterdam, bepaald op welke wijze dit in de deelplannen wordt velWerkt. Naar velWachting resulteert dit 
de komende maanden in een definitieve bijdrage van Zuidas voor de kantorenstrategie van Amsterdam. 

Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de kantorenstrategie wordt het bestemmingsplan 
Kenniskwartier Noord West voorgedragen voor bestuurlijke besluitvorming. De kantoormetrages van dit 
bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West worden door Zuidas Amsterdam niet voorgedragen voor 
omzetting of schrappen in de Projectenschouw. In andere gebieden wordt hiertoe voldoende 
mogelijkheid gezien. Er is reeds sprake van een concrete gronduitgilte, acceptatie van een 
erfpachtaanbieding, voor de ontwikkeling waarin dit bestemmingsplan voorziet. Het voorliggend 
bestemmingsplan als juridisch planologische basis is noodzakelijk om de voorgenomen ontwikkelingen 
ook daadwerkelijk mogelijk te maken 

Voor een gezonde kantorenmarkt blijlt nieuwbouw noodzakelijk om aan de, met name kwalitatieve, 
vraag van kantoorgebruikers te voldoen. De mate waarin nieuwbouw wordt ontwikkeld en de locaties 
waar dit gebeurt, vergen een zorgvuldige afstemming op de velWachte vraag. 

Naast invloeden op macro- en stedelijk niveau en nadere beleidsontwikkelingen, zal de 
ontwikkelingsstrategie niet aileen op projectniveau, maar steeds meer integraal worden benaderd. 
Projecten dienen elkaar vooral te versterken en worden ingevuld op basis van gebiedseigen kenmerken, 
kwaliteit en perspectieven, in een samenhangend en aantrekkelijk functionerend stedelijk gebied. 
Hiervoor is tevens een integrale visie nodig op marketing en PR. Ofwel het creeren van voolWaarden voor 
vraaggestuurde ontwikkelingen. In de plannen voor Zuidas is veel ruimte voor flexibiliteit waardoor 
adequaat kan worden ingesprongen op de marktvraag. Voor het binnen dit bestemmingsplan 
Kenniskwartier Noord West te realiseren kantoorgebouw is reeds een specifieke eindgebruiker bekend. 

De Zuidas voorziet in het topsegment van de kantorenmarkt. Op de Zuidas ontwikkelt zich een sterke 
concentratie van financiele en juridische dienstverlening op internationaal niveau. Nergens in Nederland 
zijn vergelijkbare kansen aanwezig voor een dergelijk internationaal vestigingsmilieu met een goede 
internationale bereikbaarheid, een ruime arbeidsmarkt met kenniswerkers voorhanden, een 
aantrekkelijke woningmarkt, cultureel aanbod op niveau en recreatie en groen beschikbaar in de 
nabijheid. Zuidas heelt deze kwaliteiten in zich. 

De specifieke locatie van het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West, aan de A10, is uitermate 
geschikt voor de vestiging van een kantoorfunctie van een dergelijke grote omvang. De kantoren worden 
voorallangs de A 10 gerealiseerd mede om als geluidsbuffer te fungeren voor toekomstige woningbouw. 
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De unieke ligging van de kantoren aan de Ai 0 bestaat uit het feit dat de ontwikkeling zich gelijktijdig 
presenteert aan de Ai 0 en aan de Gustav Mahlerlaan. De locatie heeft een onderscheidende kwaliteit 
(qua ligging en qua beschikbare ruimte) die elders in de Amsterdamse regio in zowel beschikbare 
bestaande als nieuwbouwlocaties niet wordt gevonden. 

4.2 Stedenbouwkundige aspecten 

Het stedenbouwkundig kader voor het gehele Kenniskwartier wordt gevormd door het concept 
Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier (versie 14 juni 2010). Hieronder wordt eerst ingegaan op de algemene 
stedenbouwkundige uitgangspunten vocr het Kenniskwartier. Vervolgens wordt ingegaan op de 
betekenis vocr het plangebied van voorliggend bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West. 

4.2.1 Uitgangspunten UitvoeringsbesluitKenniskwartier 

Identiteit Kenniskwartier binnen de Zuidas 

De identiteit van het Kenniskwartier wordt enerzijds gezocht in een aansluiting bij de internationale 
allure van de Zuidas en anderzijds door het ontwikkelen van een specifieke prograrnmarnix en daarbij 
passende openbare ruimte en bebouwingsstructuur. 

Mix aan functies 

De ontwikkeling van het Kenniskwartier is een belangrijke impuls vocr de Zuidas. Het gaat om een zeer 
levendig gebied met een breed scala aan functies. De Vrije Universiteit (VU) en het Universitair medisch 
centrum (VUmc) hebben een regionale functie. De ontwikkeling van het Kenniskwartier betekent 
intensivering van de bestaande functies en toevoegen van nieuwe woningen. kantoren en voorzieningen. 
Ambitie van de Zuidas om uit te groeien tot een multifunctioneel stedelijk milieu kan in het 
Kenniskwartier vonn krijgen door een bijzondere combinatie van verschillende functies en gebruikers -
studenten, bezoekers, werknemers, sporters, onderzoekers. Deze mix heeft tot gevolg een potentieel 
levendige, in aile tijden van de dag en de week goed gebruikte openbare ruimte. 

Rangorde in openbare ruimte 

Het Kenniskwartier is een schake I tussen de kantoren uit het kerngebied van Zuidas, de recreatie in het 
Amsterdamse Bos en het rustig wonen in Buitenveldert. Het versterken van de verbindingen met de 
omgeving draagt bij aan de rol van het Kenniskwartier als schakel binnen de Zuidas. Niet aileen in het 
eindbeeld, maar ook tijdens de langdurige transformatie moet de Zuidas als geheel blijven functioneren. 
Daarom gaat het stedenbouwkundig plan uit van bestaande functies en routes in het gebied. Met name 
de OV-haltes zijn vaste aanknopingspunten met de omgeving, namel'ljk: station Amsterdam Zuid, 
metrostation Amstelveense weg en de metro- en tramhalte op de Buitenveldertselaan. 

Door het Kenniskwartier lopen belangrijke stadsverbindingen - De Boelelaan en Buitenveldertse laan -
waar continu'iteit en afwikkeling van het doorgaand verkeer zeer belangrijk is. Snelle routes vocr fietsers 
en voetgangers volgen deze hoofdstraten. Voor de routing en verblijfskwaliteit in het gebied is ook het 
secundaire netwerk van straten en pleinen van groot belang. Dit netwerk graeit door verschillende 
ontwikkelingsfasen en kent een variatie in grooUe en sferen. 

Actieve plint 

Zowel aan de hoofdstraten, de secundaire straten en het eampusplein is een aetieve plint een 
randvoorwaarde voor een goede, veilige en levendige sfeer. De plint wordt deels ingevuld door 
voorzieningen (winkels, horeea, buurtfuneties) en deels door het plaatsen van de meest aetieve 

Gemeente Amsterdam 



biz. 28 

onderdelen van het programma (bibliotheek, kantine, lobby) aansluitend op de openbare ruimte. Door 
een keuze voor grotere schaal van blokken dan in het centrale deel van de Zuidas (Mahler, Gershwin) 
wordt ook gekozen voor minder openbare ruimte en hogere dichtheid van gebruikers in de open bare 
ruimte. Invulling van plinten wordt hiermee ook intensiever. 

Flexibiliteit van bebouwing 

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

Omgevingskwaliteit 

Zowel voor de openbare ruimte, als voor de woon- en onderwijsfuncties is de omgevingskwaliteit -
voldoende zon en groen, bescherming van lawaai en wind - een doorslaggevende succesfactor. 
Beperking van de bouwhoogte in het gebied zorgt voor goede bezonning. Dit is vooral van belang bij de 
pleinen en specifieke openbare ruimten. In de openbare ruimte worden bomenrijen gebruikt als element 
van continu'lteit en als omgevingskwaliteit. Binnen een aantal blokken wordt collectieve ruimte met een 
prettig woonklimaat gepland. Hogere bebouwing langs de snelweg beschermt het achterliggend 
woongebied tegen geluid. Voetgangersgebieden langs de hoofdstraten en aan de twee pleinen krijgen 
voldoende ruimte en actieve plinten. De leefomgevingskwaliteit van dit gebied in ontwikkeling verdient 
bijzondere aandacht. 

Rooilijnen 

Straatprofielen, zoals ook aangegeven in de visie Zuidas, worden begrensd door rooilijnen. Vaste 
rooilijnen in het plan vormen straatwanden en daarmee ook de openbare ruimte. Flexibele rooilijnen zijn 
maximale bebouwingslijnen, waar bebouwing in de lijn mogelijk, maar niet verplicht is. 

Water en groen 

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

De waterstructuur bestaat uit open water ten zuiden van de De Boelelaan. Ten noorden van de De 
Boelelaan is specifiek aandacht geschonken aan de hemelwateralvoer door het in de openbare ruimte 
zichtbaar te maken. Tevens is in het gebied een berging van water zichtbaar bijvoorbeeld in de vorm van 
een waterplein. In de samenhang tussen water en groen wordt het vertragend effect van de alvoer van 
hemelwater in de hoogstedelijke omgeving gerealiseerd en zichtbaar gemaakt. 

Het groen is met name gekoppeld aan de straatprofielen en sluit aan op de omgeving van het 
Kenniskwartier. Lange lijnen bomen bevorderen de inbedding van de openbare ruimte op grotere schaal. 
In de De Boelelaan komt een dubbele bomenrij. De Gustav Mahlerlaan heeft een continu profiel, 
verlengd uit het centrale gebied van de Zuidas. In de Buitenveldertselaan en de Van der Boechorststraat 
dragen zowel bestaande als nieuwe bomen bij aan de visuele eenheid van straten binnen en buiten het 
gebied. 
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Verkeer en openbare ruimte 

De Amstelveense weg, de De Boelelaan en de Buitenveldertselaan zijn de doorgaande wegen in het 
gebied. De De Boelelaan is de centrale openbare ruimte van het Kenniskwartier. Nieuwe 
universiteitsgebouwen aan de noordkant, een dubbele bomenrij en de aanwezigheid van de 
hoofdingangen en actieve plinten zorgen voor een aangenaam verblijfskarakter. Een nieuwe oversteek 
versterkt de verbinding tussen de noord- en zuidzijde van de De Boelelaan. Ook is voorzien in 
toekomstige haltes van de tram. Publieke ruimtes - trottoirs en pleinen, verbinden het gebied met deze 
haltes en met de omgeving. Een deer van de publieke ruimtes is als indicatief aangegeven - als 
aanwijzing dat de grootte en de ligging in de uitwerking definitief bepaald zullen worden, afhankelijk van 
de functies en bebouwing. De twee pleinen ten noorden van de Gustav Mahlerlaan hebben een functie 
als de voorruimte voor de daaraanliggende bebouwing. De straten en het plein tussen de Gustav 
Mahlerlaan en de De Boelelaan vormen een klein netwerk dat, samen met de voetgangersroute aan de 
Buitenveldertselaan, het Kenniskwartier verbindt met het station en centrale deer van de Zuidas. 

Bebouwing 

Bouwblokken zijn begrensd door rooilijnen en publieke ruimtes. Maximaal toegestane bouwhoogtes zijn 
bepaald op basis van het te realiseren programma, de continu"iteit van de straatprofielen en de nodige 
bezonning. De auto-ontsluiting van gebouwen vindt plaats via de Gustav Mahlerlaan en de van der 
Boechorststraat. De ingangen van de parkeergarages bevinden zich zowel aan de Gustav Mahlerlaan 
als in de tussenstraten. 

Bij het uitvoeringsbesluit is een plankaart opgesteld, waarop o.a. de kaders voor wat betreft bebouwing 
en de ligging van water en groen in het hele gebied zijn aangegeven. 

4.2.2 Betekenis voor het plangebied Kenniskwartier Noord West 

Vanuit het Uitvoeringsbesluit zijn de volgende uitgangspunten van be lang voor het plangebied van 
voorliggend bestemmingsplan. 

Functie 

De locatie van het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West, aan de A 10, is uitermate geschikt 
voor de vestiging van een kantoorfunctie van grote omvang en hoogwaardige uitstraling. De unieke 
ligging aan de A10 wordt versterkt door de ligging op de rand van het Kenniskwartier en bij de toegang 
tot de Zuidas. De kantoren worden in het Kenniskwartier voorallangs de A10 gerealiseerd mede om als 
geluidsbuffer te fungeren voor toekomstige woningbouw. Waar mogelijk wordt menging van functies 
nagestreefd. De kavel van dit bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West is ondieper dan andere 
kavels in de Noordstrook van het Kenniskwartier en van twee kanten (noord en west) volledig open 
richting de snelweg. Deze kenmerken maken het goed passen bij de functie kantoren met een 
hoogwaardige uitstraling. 

Rooilijnen en aansluiting openbare ruimte 

Vanuit het Uitvoeringsbesluit gelden regels voor de rooilijnen en de aansluiting van een gebouw op de 
openbare ruimte. Deze gaan uit van de continuHeit van de straatwanden (hier de Gustav Mahlerlaan) en 
een algemene Zuidas regel voor 8 - 10 meter hoge plinten. Daarnaast wordt in de zone tot 30 rneter 
hoogte de continuHeit van de straatwand gewaarborgd door de verplichte rooilijn aan de Mahlerlaan. 

Het gebouw wordt ontsloten vanaf de Gustav Mahlerlaan. In de plint is het terugtrekken van de 
bouwvolumes toegestaan, zodat een overdekte ruirnte kan ontstaan tussen de straat en de ingang van 
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het gebouw. Op deze manier wordt een goede overgang tussen het gebouw en de openbare ruimte 
nagestreefd. 

Auto ontsluiting en bevoorrading zijn voorzien vanuit de zijstraat aan de oostkant van de kavel. 

Bebouwing 

De maximale toelaatbare bouwhoogte is bepaald door de beperkingen vanuit het 
Luchthavenindelingsbesluit. De driedeling in de hoogte (plint, zone tot 30 meter, torens) die geldt voor 
de centrale delen van de Zuidas wordt in het Kenniskwartier, en vooral in de Noordstrook langs de A10 
dee Is verlaten vanwege grotere beperkingen in de mogelijke bouwhoogte. 

Voor de architectonische kwaliteit en uitstraling van het gebouw gelden de algemene Welstandscriteria 
Zuidas. Hierin wordt de hoogwaardige uitstraling gekenmerkt door hoogwaardige, duurzame materialen, 
gelaagde opbouw van de gevels, waardoor ze zowel van afstand als vanuit directe omgeving 
aantrekkelijk blijven, en bijzondere architectuur. Daarnaast wordt duurzaamheid in brede zin een 
belangrijk onderdeel van de architectonische kwaliteit van de bebouwing. 

Juridische vertaling 

Bovenstaande ruimtelijk-functionele en stedenbouwkundige eisen en randvoorwaarden uit het 
Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier hebben in dit bestemmingsplan een juridische vertaling gekregen naar 
bestemmingsregels. De wijze waarop dit is gebeurt, wordt met name beschreven in hoofdstuk 16. 
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Hoofdstuk 5 M.e.r. 

5.1 Aigemeen 

De ontwikkeling van de Flanken in de Zuidas loopt al een aantal jaren. Enkele delen van de Flanken zijn 
al ontwikkeld. Voor de ontwikkelingen die de partiele streekplanherziening Amsterdam 
Noordzeekanaalgebied (ANZKG) mogelijk maakte is in 2003 een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd 
(Ingenieursbureau Amsterdam, 2003). Deze m.e.r.-beoordeling heeft destijds geleid tot de conclusie dat 
voor de op dat moment voorziene ontwikkelingen een m.e.r.-procedure niet nodig was. Een conclusie 
die door de Afdeling bestuursrechtspraak is bevestigd. 

In 2007 is voor de ontwikkeling van de projecten Ravel. Beethoven, Noordzone en VUkwartier aanvullend 
een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Deze m.e.r.-beoordeling is uitgevoerd omdat er ten opzichte van het 
streekplan en de daaraan gekoppelde beoordeling uit 2003 meer programma werd voorzien. Op basis 
van deze m.e.r.-beoordeling werd in 2007 geconcludeerd dat voorde besluitvorming over de betreffende 
projecten geen m.e.r.-procedure nodig was. 

Inmiddels is er een milieueffectrapportage uitgevoerd. De reden dat nu besloten is tot het uitvoeren van 
een milieueffectrapportage is dat er sprake is van een gewijzigd programma ten opzichte van het 
gezamenlijk programma van de m.e.r.-beoordelingen 2003 en 2007. met onder andere een groter aantal 
woningen. Dit leidt tot de verwachting dat het aantal van 4.000 woningen overschreden wordt en 
daarmee het project m.e.r.-plichtig is geworden. Daarnaast is ook de totale ontwikkeling (dus ook 
kantoren en voorzieningen) die nu gepland is groter dan de geplande ontwikkeling ten tijde van de 
m.e.r.-beoordeling 2003 en de m.e.r.-beoordeling 2007. Hierbij is van be lang dat diverse ontwikkelingen 
in de Flanken de laatste jaren meer concreet geworden zijn op grond waarvan het gemeentebestuur 
heeft besloten dat een m.e.r.-procedure wordt gevolgd. In paragraaf 5.3 is nader ingegaan op de 
m.e.r.-plicht voor dit project. 

Het doel van een m.e.r.-procedure is het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en 
besluitvorming te betrekken. Dit om ten behoeve van het ontwikkelen van plannen en het nemen van 
besluiten inzicht te krijgen in de effecten van de voorgenomen activiteit op de omgeving en om 
onderzoek te kunnen doen naar mogelijke maatregelen om negatieve effecten op de omgeving te 
verminderen of te compenseren. 

Het plangebied en de daarbinnen voorgenomen ontwikkeling van voorliggend bestemmingsplan maakt 
onderdeel uit van de Zuidas Flanken. In paragraaf 5.2 wordt kort aangegeven welke ontwikkeling wordt 
verstaan onder de Zuidas Flanken. In paragraaf 5.3 wordt het wettelijk kader geschetst, en wordt 
ingegaan op de m.e.r.-plicht voor de Zuidas Flanken. In paragraaf 5.4 wordt ingegaan op de 
voorgeschreven en doorlopen procedure. In de volgende twee paragrafen komt de milieueffectrapportage 
inhoudelijk aan bod, waarbij in paragraaf 5.5 de uitkomsten en conclusies van de uitgevoerde 
milieueffectrapportage worden behandeld, welke betrekking hebben op het gehele projectgebied van de 
Zuidas Flanken. In paragraaf 5.6 wordt meer expliciet ingegaan op de betekenis voor (de besluitvorming 
over) voorliggend bestemmingsplan. 

5.2 Zuidas Flanken: plangebied en beoogd programma 

De Zuidas in het zuiden van Amsterdam, langs de A 10 Ringweg-zuid, is een gebied dat al een aantal 
jaren sterk in ontwikkeling is. De gemeente Amsterdam heeft concrete plannen om het gebied verder te 
ontwikkelen en te intensiveren. 

Naast de ontwikkeling van de verschillende deelgebieden behorend bij de Flanken bestaan er plannen 

Gemeente Amsterdam 



biz. 32 

om de infrastructuur A10 en de sporen in een brede tunnel te leggen. Voor deze plannen geldt dat de rol 
van het bevoegd gezag is weggelegd voor het Rijk. Deze plannen voor het Dok maken geen onderdeel 
uit van deze m.e.r.-procedure. Hier zal een zelfstandige m.e.r.-procedure voor worden doorlopen. 

Het plangebied Zuidas - Flanken ligt aan weerszijden van de infrabundel (A10 Ringwegzuid, trein, metro 
en tram) van Amsterdam. Naast de A 10, trein, metro en tram is de Zuidas op zeer korte afstand 
gelegen van de binnenstad van Amsterdam en Schiphol. 

Figuur 7 Plangebied MER 

Ais eindbeeld wordt voor de Flanken voorzien in een programma met ca. 763.000 m2 woonfuncties, zo'n 
837.500 m2 kantoorfuncties en ca. 360.500 m2 ovenge voorzieningen , waarvan al een deel is 
gerealiseerd, of in aanbouw is. Voor het overige deel dienen diverse nieuwe bestemmingsplannen 
opgesteld te worden. 

In onderstaande tabel is opgenomen welke activiteiten er nog ontplooid gaan worden in de Flanken van 
de Zuidas. Dit zijn de activiteiten die ook in dit MER op milieueffecten beoordeeld zijn. Het programma 
van het Kenniskwartier Noord West, 41.000 bvo m2 kantoor maakt onderdeel uit van het totale 
kantorenprogramma dat in de MER is onderzoch!. 

Aantal bvo Kantoren bvo m2 Voorzieningen bvo Totaal m' 
woningen (m') m' 

MER ca. 697.000 m' ca. 635.000 m' ca. 237.000 m' ca. 1.569.000 m' 
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5.3 M.e.r.-plicht 

De m.e.r. is geregeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (Wm) en het Besluit 
milieu-effectrapportage 1994 (Besluit m.e.r. 1994). In de Wm is beschreven hoe een MER moet worden 
opgesteld en welke procedure moet worden gevolgd. Het Besluit m.e.r. 1994 bevat overzichten van 
activiteiten waarvoor een (plan-) m.e.r. verplicht is of waarvoor het bevoegd gezag moet beoordelen of 
een m.e.r. moet worden doorlopen. (Plan-) m.e.r.-plichtige activiteiten zijn opgenomen in onderdeel C, 
m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten in onderdeel D. In de bijlagen worden ook drempelwaarden 
genoemd; pas als bepaalde drempelwaarden worden overschreden moet een m.e.r.(beoordeling) worden 
gemaakt. 

Voor besluiten die een directe bouwtitel vormen voor een m.e.r-plichtige activiteit geldt dat een 
besluit-MER moet worden opgesteld. Een besluit-MER bevat onder meer een beschrijving van de 
voorgenomen activiteiten en van de alternatieven daarvoor, een motive ring van de keuze voor de in 
beschouwing genomen alternatieven en een beschrijving van de gevolgen voor het milieu van de 
voorgenomen activiteit en van de alternatieven. 

Zowel in het betrokken plan, als in het betrokken besluit geeft het bevoegd gezag aan op welke wijze 
rekening is gehouden met hetgeen naar voren is gekomen uit het MER. Aan het besluit worden de 
voorwaarden, voorschriften en beperkingen verbonden die blijkens de m.e.r. nodig zijn met het oog op de 
bescherming van het milieu. 

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven zal ook de komende jaren in de Zuidas op grote schaal de 
bouw van woningen, kantoren en voorzieningen mogelijk worden gemaakt. 

De ruimtelijke besluiten die ten aanzien van de ontwikkeling van de Zuidas genomen moeten worden, 
maken een m.e.r.-plichtige activiteit mogelijk, namelijk een 'activiteit, die betrekking heeft op een 
aaneengesloten gebied en 4.000 of meer woningen omvat binnen de bebouwde kom' (Besluit m.e.r., 
bijlage C, activiteit 11.2). 

Daarnaast geldt ook een m.e.r.-beoordelingsplicht voor de Flanken, vanwege: 

• de uitvoering dan wei de wijziging of uitbreiding van een stadsproject, met inbegrip van de bouw van 
winkelcentra of parkeerterreinen met een oppervlakte van 100 hectare of meer of een 
bedrijfsvloeroppervlak van 200.000 m2 of meer (Besluit m.e.r., bijlage D, activiteit 11.2); en 

• de aanleg van een of meer recreatieve of toeristische voorzieningen, die op zichzelf of gezamenlijk 
250.000 bezoekers of meer per jaar aantrekken (Besluit m.e.r., bijlage D, activiteit 10.1). 

Aangezien reeds een m.e.r.-plicht bestaat vanwege de hoeveelheid woningen, en de recreatieve of 
toeristische voorzieningen hierin reeds meegenomen zijn, is een aparte m.e.r.-beoordeling voor deze 
laatste activiteiten niet meer noodzakelijk. 

De m.e.r.-procedure wordt gekoppeld aan het eerste te nemen ruimtelijk-juridisch besluit voor een 
deelgebied van de Flanken van de Zuidas. Het vaststellingsbesluit van voorliggend bestemmingsplan is 
dat eerste besluit. 
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5.4 M.e.r.-procedure 

Op 28 april 2010 is kennis gegeven van de startnotitie milieueffectrapportage ten behoeve van de 
ontwikkeling van de Flanken Zuidas. Met ingang van 29 april 2010 heelt deze startnotitie gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage gelegen, met de mogelijkheid daarover zienswijzen naar voren te 
brengen. Er is een elltal zienswijzen binnengekomen. Tevens is de startnotitie aan de wettelijk 
adviseurs toegezonden met de mogelijkheid een advies uit te brengen. Van drie instanties zijn adviezen 
ontvangen. 

Per brief van 26 april 2010 is de startnotitie aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (hiema: de 
Commissie) toegezonden, met het verzoek een advies uit te brengen over het geven van richtlijnen. 
Tevens zijn zo spoedig mogelijk na ontvangst ook de zienswijzen en adviezen aan de Commissie 
doorgezonden. Per brief van 7 juli 2010 heelt de Commissie advies uitgebracht (Advies voor de 
richtlijnen voor het milieueffectrapport, 7 juli 2010 I rapportnummer 2425-51). 

Middels een Nota van Beantwoording hebben burgemeester en wethouders van de gemeente 
Amsterdam aangegeven op welke wijze met deze adviezen en zienswijzen wordt omgegaan. Diegenen 
die een zienswijze naar voren hebben gebracht, zijn daarover op de hoogte gebracht. 

Per 1 juli 2010 is de Wet modemisering m.e.r.-regelgeving in werking getreden. De m.e.r.-procedure 
voor de Flanken valt onder dit nieuwe regime. Bepalend daalVoor is namelijk of de vaststelling van de 
richtlijnen (zoals onder de oude wetgeving voorgeschreven) voor 1 juli 2010 heelt plaatsgevonden. Dit is 
niet het geval. Het college heelt, rekening houdend met de binnengekomen zienswijzen en adviezen van 
de verschillende adviseurs de adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage overgenomen 
en besloten deze als advies inzake reikwijdte en detailniveau aanvullend op de startnotitie bij het 
opstellen van het MER te betrekken. 

5.5 Inhoud MER 

5.5.1 Referentiesituatie en alternatieven 

In een milieueffectrapportage worden niet aileen de effecten van de voorgenomen activiteit, maar ook die 
van redelijkerwijze te beschouwen altematieven en varianten onderzocht. Deze effec!en worden 
beoordeeld aan de hand van een referentiesituatie. 

Referentiesituatie 

In het MER zijn de effecten van de voorgenomen plannen vergeleken met de referentiesituatie, waarmee 
is bedoeld de huidige situatie en de autonome ontwikkeling samengenomen. Hierdoor ontstaat een 
beeld van het plangebied in de toekomst, zonder uitvoering van nieuwe ontwikkelingen. De autonome 
ontwikkelingen zijn die ontwikkelingen of voornemens die bestuurlijk zijn vastgelegd door middel van 
ruirntelijke plannen waarover reeds juridische (en onherroepelijk geworden) besluitvorming heelt 
plaatsgevonden. 

De referentiesituatie heelt betrekking op het jaar 2020. De voorgenomen ontwikkelingen worden 
gefaseerd gerealiseerd, waarbij ook na 2020 nog realisatie van de plannen zal plaatsvinden. In het MER 
wordt uitgegaan van volledige realisatie van aile plannen in 2020, waarmee een worst-case benadering 
wordt gehanteerd, omdat de werkelijke realisatie naar verwachting ook na 2020 zal plaatsvinden. 

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de referentiesituatie wordt verwezen naar paragraaf 3.1 van 
het MER. 
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Voorgenomen activiteit 

In paragraaf 5.2 van dit hoofdstuk is reeds kort ingegaan op de voorgenomen activiteit, welke ook geleid 
heeft tot de m.e.r.-plicht. Voor een meer uitgebreide beschrijving daarvan wordt kortheidshalve verwezen 
naar paragraaf 3.2 van het MER. 

Alternatieven en varianten 

In een milieueifectrapportage moet onderzoek worden gedaan naar de milieugevolgen van de mogelijke 
manieren waarop de voorgenomen activiteit gerealiseerd kan worden. Deze mogelijkheden worden in 
een MER aangeduid als alternatieven. In principe moeten in een MER aile 'redelijkerwijs te beschouwen' 
alternatieven aan de orde komen. 

De alternatieven gaan, vocr wat betreft de ontwikkeling van de Flanken van de Zuidas, uit van de 
ruimtelijke hoofdstructuur zoals die is beschreven in de Visie Zuidas (2009). De hoofdlijnen van de 
ruimtelijke structuur (ontsluitingsstructuur, deelgebieden) zijn daarmee voor aile alternatieven gelijk. Er 
is in het MER dus niet gekeken naar een wezenlijk andere (stedenbouwkundige) indeling van het 
plangebied. Voor de Zuidas lag de locatie en de keuze vocr een grootstedelijke ontwikkeling met hoge 
dichtheid immers reeds vocr de uitvoering van de m.e.r.-procedure vast. 

Naast een ontwikkeling volgens het voorgestelde programma zijn ook alternatieven meegenomen met 
een minder groot en met een groter programma, namelijk een alternatief met 85% van het programma 
en een met 115% van het voorgestelde programma. Deze twee alternatieven geven een bandbreedte van 
de gevolgen van een grotere en kleinere ontwikkeling. Beide percentages bevinden zich in de redelijk te 
verwachten ontwikkeling van de Zuidas in het komende decennia. Mocht door onverwachte 
omstandigheden het programma sterker dalen dan geanticipeerd dan gelden de uitgangspunten in dit 
MER als een worst-casebenadering. Bij ieder van de drie alternatieven wordt uitgegaan van 100% 
realisatie van het programma vocr de VU en het VUmc. Voor de (milieu)thema's verkeer, luchtkwaliteit, 
geluid en externe veiligheid is dit van belang, omdat de verkeersbijdrage van VUNUmc ook 
meegenomen is bij de drie alternatieven vocr de Flanken. 

In paragraaf 3.3 van het MER wordt meer uitgebreid ingegaan op de verschillende alternatieven. 

In de startnotitie vocr het MER is aangegeven dat een aantal varianten aan de orde zouden komen. Het 
gaat om optimalisaties rond drie thema's: 

• Duurzaamheid 
Mobiliteit 

• Positionering functies binnen deelgebieden 

Bij het opstellen van het MER is gebleken dat het meer zinvol was voor deze thema's mogelijke 
optirnalisaties in beeld te brengen dan ze uit te werken tot volledige varianten. 

Relatie met ontwikkelingen in de omgeving 

Er is een samenhang tussen de ontwikkelingen bij de Flanken en die bij VUNUmc (waarvoar eveneens 
een m.e.r.-procedure is opgestart). Vanwege die samenhang is voor beide m.e.r.-procedures een 
gezamenlijk deel B opgesteld met de thema's verkeer en vervoer, luchtkwaliteit, geluid, externe 
veiligheid en water. In deel B wordt middels diverse modelvarianten de impact van VUNUmc en de 
Flanken op de diverse thema's in samenhang geanalyseerd. 

Een betere inpassing van de infrabundel: het Oak, is een ander project in de Zuidas en valt niet onder 
deze m.e.r.-procedure. Wei kan deze ontwikkeling, bijvoorbeeld het onder de grand brengen van de 
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infrastructuur, een duidelijke impact hebben op de Flanken-ontwikkelingen. Om deze reden is per 
aspect een beknopte kwalitatieve doorkijk gegeven naar de situatie met het Dok. Hierbij wordt er vanuit 
gegaan dat de infrastructuur onder de grond wordt gesitueerd. 

5.5.2 Effecten 

De referentiesituatie en de alternatieven zijn met elkaar vergeleken en beoordeeld op diverse milieu 
aspecten en criteria. Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van een zevenpuntsschaal: 

Figuur 8 Beoordelingsschaal 

Om tot een beoordeling te komen is de beschrijving van de effecten van groot belang. De beschrijving 
van de effecten vormt de onderbouwing van de beoordeling. In veel gevallen is gebruik gemaakt van 
expert judgement om tot een beoordeling te komen. 

Onderstaande tabel met de effectvergelijking geeft aan dat op diverse milieuaspecten en criteria de 
alternatieven niet verschillen van de referentiesituatie (score neutraal) en dat op een aantal criteria de 
alternatieven wei verschillen van de referentiesituatie, maar onderling geen verschil in effectbeoordeling 
laten zien. 
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Voor de criteria waarvoor een verschil optreedt ten opzichte van de referentiesituatie wordt hieronder een 
onderbouwing van de beoordeling gegeven. Voor de overige milieu aspecten en criteria is er geen 
verschil tussen de alternatieven en de referentiesituatie enl of tussen de alternatieven onderling. Voor 
een volledige beschrijving wordt verwezen naar het MER. 

Verkeer en vervoer 

De autornobiliteit op en rondom de Zuidas is reeds groot. De verdere ontwikkeling van de Flanken leidt 
in de drie alternatieven tot slechts een beperkte toename. Hier is een enigszins negatieve beoordeling 
vocr gegeven. Ondanks de toename van de automobiliteit geldt vocr de modal split een licht positieve 
beoordeling. Oeze komt voort uit de afname van het aandeel autoverplaatsingen ten gunste van het 
gebruik van het openbaar vervoer. Een groter aandeel van de verplaatsingen vindt plaats per fiets of 
openbaar vervoer. 

Op de reeds zware belasting van de Ai 0 in de referentiesituatie heeft de ontwikkeling van de Flanken 
slechts een zeer beperkte impact. Hoewel de effecten op de Ai0 bij het alternatief maximaal groter zijn 
dan bij het alternatief minimaal zijn deze verschillen te verwaarlozen. Oaardoor zijn aile drie de 
alternatieven als neutraal beoordeeld. 

Voor het onderliggend wegennet leiden de drie alternatieven tot een enigszins negatieve score, omdat in 
beide alternatieven de doorstroming op het stedelijke wegennet van Amsterdam en Amstelveen 
verslechtert. Hierdoor zijn in de onderzochte periode aanpassingen aan kruispunten noodzakelijk 
teneinde de capaciteit te vergroten. Het moment van de aanpassingen is afhankelijk van de daarvoor 
relevante ontwikkelingen. 

Luchtkwaliteit 

De toename van N02 (stikstof) scoort in aile alternatieven negatief ten opzichte van de referentiesituatie. 
De concentraties liggen echter ruim onder de grenswaarden. Voor PM 1 0 (fijn stof) zijn geen significante 
wijzigingen berekend. Fijn stof secort neutraal in aile alternatieven. 

Geluid 

Door de nieuwe ontwikkeling zal een groter gebied te maken hebben met hoge geluidsniveaus. Het 
geluid in de Flanken is vooral afkomstig van het verkeer op de Ai0 en (in mindere mate) van de grotere 
wegen in en rond het plangebied. De ontwikkeling van de Flanken leidt tot een beperkte toename van de 
bronsterkte van het wegverkeerslawaai, maar -als gevolg van de nieuwbouw- wei tot een toename van 
het aantal geluidgevoelige bestemmingen. 

Op woningniveau is het effect beperkter dan op gebiedsniveau. Oit wordt veroorzaakt door de 
omstandigheid dat niet in elk gebouw een geluidgevoelige functie, zoals wonen, gerealiseerd zal 
worden. Gebouwen met een niet-geluidgevoelige bestemming fungeren voorts als afschermende 
objecten waardoor het geluidniveau achter de gebouwen afneemt. Het aantal geluidgehinderden in het 
plangebied neemt dus wei toe (a Is gevolg van de nieuw te realiseren woningen in het gebied), maar 
minder sterk dan het geluidbelaste oppervlak. Vandaar ook de verschillen in beoordeling tussen het 
ruimtelijk niveau (geluidbelast oppervlak) en het woningniveau (geluidsgevoelige objecten). 

Het spoorweglawaai neemt ook toe, maar de score hiervoor slechts gering negatief. 

Het alternatief maximaal secort vocr de toe-/afname van geluid, uitgedrukt in Lden, op de bestaande 
omgeving en op het wegverkeerslawaai op woningniveau slechter dan de andere alternatieven. Oit komt 
doordat het verkeer meer toeneemt op het onderliggend wegennet bij het alternatief maximaal dan bij de 
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andere twee alternatieven. 

Externe veiligheid 

Voor de Flanken is aileen de A10 een relevante risicobron. Door de toevoeging van het prograrnma 
aanwoningen, kantoren en voorzieningen is sprake van een stijging van het groepsrisico. Bij het 
alternatief minimaal (85%) is deze stijging enigszins negatief, voor het basisalternatief (100%) en het 
alternatief rnaximaal (115%) is de stijging negatief. 

Ecologie 

Voor vleerrnuizen, vogels en vissen vindt door de voorgestelde ingrepen verstoring plaats, die als 
enigszins negatief wordt beoordeeld. Redenen hiervoor zijn het verdwijnen van groen en nestplaatsen 
voor vogels, het beperken van foerageermogelijkheden voor vleermuizen en het dempen van bestaande 
sloten, waarin de Bittervoorn en de Rivierdonderpad kunnen voorkomen. De gunstige staat van 
instandhouding wordt door deze ingrepen niet negatief beinvloed. 

Archeologie, cultuurhistorie en landschap 

In een klein deel van het plangebied is de kans op het aantreffen van archeologische waarden hoog en in 
een aantal delen is deze kans laag. Oaarnaast is een deel van het gebied vrijgesteld van verder 
archeologisch onderzoek op basis van de bureauonderzoeken die reeds uitgevoerd zijn. Het plangebied 
wordt grootschalig bebouwd. Oit betekent dat er een kans bestaat dat archeologische waarden worden 
aangetast. Oeze ',s als enigszins negatief beoordeeld, omdat het grotendeels orn gebieden rnet een lage 
trefkans gaat en gebieden die zijn vrijgesteld van archeologisch onderzoek. 

Voor de historische bouwkundige waarden geldt een enigszins negatieve beoordeling voor het 
basisalternatief en het alternatief minirnaal, omdat de verdichting van het gebied enerzijds effect heeft op 
de monurnenten die in het gebied voorkomen en anderzijds een effect hebben op monumenten en het 
aan te wijzen beschermd stadsgezicht Plan Berlage Zuid. Het alternatief maxirnaal secort hier negatief, 
omdat bij een groter prograrnrna de mogelijkheid om rekening te houden met monumenten en het aan te 
wijzen stadsgezicht minder groot is dan bij het basisalternatief en het alternatief minimaal. 

Duurzaamheid 

In de Flanken gebeurt veel op het gebied van duurzaamheid. De voorgenornen activiteiten worden 
conform de uitgedragen principes in de Ouurzaamheidsvisie gerealiseerd waardoor er op dit aspect geen 
onderscheid is tussen de drie alternatieven. Wei kan geconcludeerd worden dat de grootschaligheid van 
de intensive ring ervoor zorgt dat op andere plaatsen in Amsterdam en omgeving niet extra gebouwd 
hoeft te worden. Zeker in combinatie met een hoogwaardige OV-knooppunt zorgt dat voor een extra 
duurzaam karakter. 

Ruimtelijke ordening en economie 

Socia Ie veiligheid scoort enigszins positief. Het programma leidt tot meer functiemenging, waardoor het 
gebied zeven dagen per week intensief gebruikt zal worden. Het plaatsen van voorzieningen in de pllnt 
leidt tot extra levendigheid en verhoogt de socia Ie veiligheid. 

Het effect van de ontwikkelingen op de ruirntelijke kwaliteit is beoordeeld als zeer positief. Hierbij zijn de 
gebruiks-, belevings- en toekornstwaarde betrokken. De nieuwe ontwikkelingen hebben een positief 
effect door de menging van functies. Uitgangspunt bij de beoordeling is geweest dat deze waarden ook 
worden betrokken bij de verdere stedenbouwkundige en architectonische ontwerpen. 
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Overige hinderaspecten 

Voor de aspecten trillingen, licht, hitte, wind en schaduw scoren de alternatieven enigszins negatief. 
Met uitzondering van trillingen is de score voor het alternatief rnaxirnaal zelfs negatief. Deze score wordt 
veroorzaakt door de toenarne van bebouwing en verharding en de grote dichtheden waarop gebouwd 
wordt. De trillingen worden met narne veroorzaakt door de bouwwerkzaamheden, die een lange looptijd 
hebben en voor overlast kunnen zorgen. Schaduwwerking kan door de bewoners aan de noordzijde van 
de Flanken worden ervaren. Uitstraling van licht behoort bij een stedelijke omgeving, maar kan ook 
overlast veroorzaken voor bewoners van de omliggende gebieden. Hitte kan in de zomer leiden tot 
overlast, omdat het stedelijk gebied dan sneller opwarmt en langzamer de warmte weer kwijtraakt in 
vergelijking met niet -stedelijke gebieden. Door de verdichting van de bebouwing zal de wind minder vrij 
spel hebben en kan daardoor tussen de gebouwen overlast door sterkte concentratie van wind ontstaan. 

Effecten in de aanlegfase 

Hoewel de effecten van de aanlegfase zich over een lange periode uitstrekken, zullen deze effecten niet 
de gehele periode in het gehele gebied plaatsvinden. De effecten zullen steeds rond de bouwplaatsen 
optreden en door het gebied schuiven. Via een BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en 
Communicatieplan) worden maatregelen genomen om de overlast als gevolg van de 
bouwwerkzaamheden te beperken. Dit is een veel gebruikte werkwijze in Amsterdam. 

Relatie met ontwikkelingen in de omgeving 

In de effectbeoordeling voor de Flanken is als uitgangspunt genomen dat de plannen voor de 
herinrichting van de terreinen van de VU en het VUmc uitgevoerd zouden worden. Voor de meeste 
milieuaspecten wijzigt de effectbeoordeling niet bij het niet uitvoeren van de plannen voor VU en VUmc. 
Aileen de verkeersbelasting van de De Boelelaan ter hoogte van de VU is significant lager zonder 
realisatie van de plannen voor VU en VUmc. 

De Flanken en het Dok hebben onderling geen zodanige invloed op elkaar dat (deel)programma's niet 
uitvoerbaar zijn zonder realisatie van het andere project of door realisatie van het andere project. De 
realisatie van het Dok heeft een aantal positieve effecten op het gebied van de Flanken, met name op 
het gebied van geluid. Daarnaast verbetert het naar verwachting ook de leefbaarheid als geheel in de 
gebieden rond het Dok en komt de barrierewerking van de huidige infrabundel te vervallen. 

5.5.3 Maatregelen 

Geconstateerd is dat bij realisatie van het totale programma bepaalde maatregelen zullen moeten 
worden genomen ter beperking van de nadelige milieugevolgen van de voorgenomen activiteit. Het gaat 
met name om maatregelen die betrekking hebben op de verbetering van het stedelijk wegennet ter 
bevordering van de bereikbaarheid, en maatregelen op het gebied van geluid. 

Daarnaast zijn optimalisaties rnogelijk. Deze worden echter niet noodzakelijk geacht ter beperking van 
de nadelige rnilieugevolgen van de voorgenornen activiteit. Het betreft maatregelen die betrokken kunnen 
worden bij de concrete plan- en besluitvorming per deelproject binnen de Flanken, en die ook reeds in 
het kader van een goede ruirntelijke ordening per plan aan bod dienen te kornen. Daarbij kan per plan en 
besluit worden afgewogen welke maatregelen in het bestemrningsplan kunnen en moeten worden 
geborgd, en welke dat deze bij de planuitwerking aan bod dienen te kornen. 

Verkeer en vervoer 

Uitgaande van realisatie van het totale beoogde prograrnrna zal een aantal kruispunten moeten worden 
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aangepast. De aanpassingen zijn noodzakelijk en mogelijk om uit te voeren. Omdat de 
kruispuntanalyses gebaseerd zijn op de situatie waar de alternatieven volledig zijn ontwikkeld dient per 
ruimtelijk besluit bekeken te worden wanneer en in hoeverre sprake is van eventuele aanpassing van een 
kruispunt. 

Ais optimalisatiemogelijkheid is gekeken naar het verder be"lnvloeden van de modal split en een 
verbetering van de oversteekbaarheid van de De Boelelaan. Voor wat betreft de oversteekbaarheid van de 
De Boelelaan, zijn optimaliseringsmaatregelen voorgesteld, zoals verbrede trottoirs en verruiming van de 
oversteekmogelijkheden. Met deze maatregelen kan in de latere besluitvorming rekening worden 
gehouden. 

Luchtkwaliteit 

Voor de verbetering van de luchtkwaliteit zijn naar verwachting geen extra maatregelen nodig, ook omdat 
de Flanken onderdeel uitmaken van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 

Geluid 

Op het gebied van geluid is aantal maatregelen mogelijk. Bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het plaatsen 
van geluidsschermen langs de A 10, omdat dit de grootste geluidbron is voor het gebied. Voor de 
toename van het geluidniveau rondom de De Boelelaan kan het toepassen van geluidarm asfalt worden 
toegepast om dit geluidniveau te verlagen. Naast de hielVoor beschreven maatregelen zijn er verder ook 
enkele optimaliseringmogelijkheden bij (de situering van) gebouwen om geluidhinder tegen te gaan: 

• Het voorzien in een terugloop van de bebouwing, in de geluidschaduw van dichter bij de geluidbron 
gesitueerde gebouwen; 
Het realiseren van collectieve geluidluwe binnenruimten (atrium etc); 

• Het minimaliseren van geluidlekken; 
• Het plaatsen van schermen tussen gebouw en geluidbron ten behoeve van geluidluw binnenhof dan 

wei het aanbrengen van vliesgevels; 
• Het realiseren van serres en loggia's met geluidafschermde werking; 
• Het maken van geluidongevoelige bestemmingen als geluidbuffer; 
• Hoge gebouwrand als afschermende werking. 

Externe veiligheid 

In de te nemen ruimtelijke besluiten die betrekking hebben op het invloedsgebied langs de A 10 zal 
steeds de stijging van het groepsrisico (externe veiligheid) dienen te worden verantwoord, conform de 
Circulaire Risiconormering transport gevaarlijke stoffen. De beschikbaarheid van voldoendebluswater, de 
zelfredzaamheid van person en, de aanwezigheid van goede vluchtwegen en de bereikbaarheid voor 
hulpdiensten zullen tekens in die verantwoording dienen te worden betrokken. HielVoor is altijd 
maatwerk noodzakelijk. De hierna beschreven maatregelen betreffen optimalisaties. 

Bluswater: 

• aandacht voor voldoende bluswater 

Zelfredzaamheid: 

• aandacht voor de situering van functies waar kleine kinderen of geestelijk en/of lichamelijk 
zwakkeren aanwezig ten opzichte van risicobronnen 

• aandacht voor de zelfredzaamheid van personen in gebouwen en/of in het risocogebied 
• rekening houden met vluchtmogelijkheden in het risicogebied 

Bereikbaarheid voor hulpdiensten: 
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• aandacht voor de aanrijroutes voor hulpdiensten 

Ecologie 

Om de negatieve effecten op ecologie te kunnen mitigeren en optimaliseren is een aantal maatregelen 
voor hand en. 

Vleermuizen: 

• voldoende groenstructuren en lijnvormige laanbeplanting 
• vleermuizenkasten in nieuwe bebouwing 

Vogels: 

• in beeld brengen van nestlocaties en alternatieve broedplaatsen in nabijgelegen potentieel geschikt 
leefgebied 

Vissen: 

• demping van watergangen in een rustig tempo en vanaf een zijde, zodat vissen de mogelijkheid 
hebben om te vluchten 

• verzamelen zoetwatermosselen om die elders uit te zetten (voedsel voor Bittervoorn) 
• plantenrijke watergangen creeeren (Bittervoorn) en watergangen met voldoende substraat in de vorm 

van stenen, grind of takken en boomwortels (Rivierdonderpad) 

Duurzaamheid 

Het duurzaamheidplan biedt diverse uitgangspunten voor duurzaamheid. In lijn met mogelijke 
optimalisaties, zoals gesteld bij verkeer en vervoer, kan de duurzaamheid van het gebied vergroot 
worden door een toename van het gebruik van de fiets. 

Ruimtelijke kwaliteit en overige hinderaspecten 

Voor de aspecten ruimtelijke kwaliteit en overige hinderaspecten geldt dat de stedenbouwkundige en 
architectonische vormgeving van de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimteeen grote impact 
kunnen hebben. Het is verstandig om in een vroeg stadium van het ontwerpproces rekening te houden 
met deze aspecten. 

De effecten buiten het plangebied zijn beperkt tot verkeerseffeclen en de daarvan afgeleide 
milieueffecten. Uit het verkeersonderzoek blijkt dat dit effect klein is. Dit komt doordat de Flanken 
nauwelijks effect hebben op de verkeersbelasting op wegen waar op korte afstand woonbebouwing is 
gesitueerd. 

5.5.4 Leemten in kennis en aanzet tot evaluatie 

Er zijn nog geen gegevens van het grondverzet (uitgraven van de bodem) beschikbaar, omdat de nadere 
uitwerking van de plannen nog moet worden gemaakt. Deze nadere stedenbouwkundige en 
architectonische uitwerking is ook van invloed op aspecten als ruimtelijke kwaliteit, de aansluiting met 
de omliggende (woon)gebieden en de overige hinderaspecten. De genoemde aandachtspunten kunnen 
in de uitwerking betrokken worden. 

Ten aanzien van de evaluatie geldt een drieledig doel: 

• Studie naar vastgestelde leemten in kennis; 
• Toetsing van de voorspeldeJberekende effecten aan de daadwerkelijke effeclen; 
• Bepaling van de noodzaak tot het treffen van aanvullende mitigerende en compenserende 
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maatregelen naast de in dit MER reeds voorgestelde maatregelen. 

Deze evaluatie zal zijn beslag krijgen na afronding van dit MER en na het vaststellen van de diverse 
ruimtelijke besluiten die voorzien in de realise ring van de voorgenomen activiteit. 

5.5.5 Conclusie 

Wanneer de verschillende alternatieven met elkaar worden vergeleken, dan rnoet worden geconcludeerd 
dat deze slechts op een enkel onderdeel en in geringe mate van elkaar onderscheidend zijn. Deze 
verschillen in effecten zijn niet dusdanig dat om die reden de keuze voor een van de onderzochte 
alternatieven noodzakelijk moet worden geacht. 

Het basisaiternatief voor de fianken zoals verwoord in de Visie Zuidas, en zoals die is vertaald in een 
concreet nog te realiseren programma (zie ook paragraaf 5.2) is vanuit oogpunt van de 
milieueffectbeoordeling goed mogelijk. Het gaat om een totaalprogramma op de Zuidas Flanken van 
1.569.000 m2 brutovloeroppervlak. Daarvan zal in beginsel ca. 697.000 m2 bvo ten behoeve van 
kantoren worden gerealiseerd, ca. 635.000 m2 bvo ten behoeve van wonen, en het ovenge deel ten 
behoeve van voorzieningen, waarbij het bij voorzieningen gaat om diverse activiteiten. Het betreft onder 
andere functies zoals onderwijs, musea, hotels, horeca en detailhandel. 

Overigens kan uit de vergelijking van de verschillende alternatieven worden opgemaakt dat een 
verschuiving van programma niet zal leiden tot dusdanige verschillen in milieueffec!en dat de 
programmaverdeling voor met name kantoren en wonen als een vast gegeven moe! worden beschouwd. 
Immers ook het planalternatief rne! 115% blijkt, wanneer de milieueffecten ervan worden vergeleken rnet 
de referentiesitua!ie en de overige alternatieven, haalbaar. Een verschuiving van prograrnma binnen he! 
totale maximum van 1.569.000 m2 bvo fiankenontwikkeling is dus mogelijk. 

Zoals reeds in paragraaf 5.5.3 is aangegeven zijn bij realisatie van he! totale programma bepaalde 
maatregelen nodig ter beperking van de nadelige milieugevolgen van de voorgenomen activiteit. Het gaa! 
met name om maatregelen die betrekking hebben op de verbetering van het stedelijk wegennet ter 
bevordering van de bere*baarheid, en maatregelen op het gebied van geluid. Ten aanzien van een aantal 
van de ovenge onderzochte aspecten zijn optirnalisaties mogelijk. Deze worden echter niet noodzakelijk 
geacht ter beperking van de nadelige milieugevolgen van de voorgenomen activiteit. 

In de volgende paragraaf wordt aangegeven op welke wijze de uitkomsten van het MER doorwerken in 
de besluitvorming rond voorliggend bestemmingsplan. 

5.6 MER Zuidas Flanken in relatie tot bestemmingsplan Kenniskwartier 
Noord West 

Het MER Zuidas Flanken beschrijft de milieugevolgen van de ontwikkeling van de Flanken als geheel. 
Procedureel is het MER gekoppeld aan voorliggend bestemmingsplan, dat voorziet in een beperkt deel 
van de Flanken. Hieronder word! specifiek ingegaan op de relatie van de MER op onderhavig 
bestemmingsplan. 

Van be lang daarbij is dat het bevoegd gezag bij het nemen van het besluit rekening houdt met aile 
gevolgen die de activiteit waarop het besluit be!rekking heeft, voor het milieu kan hebben. Daarbij 
kunnen, voor zover dit noodzakelijk is ter beperking van eventuele nadelige milieugevolgen van de 
voorgenomen activiteit, voorwaarden, voorschriften en beperkingen worden opgenomen. 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de in het MER onderzochte milieueffecten, en de betekenis 
voor het voorliggend bestemmingsplan en de besluitvorming. 
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5.6.1 Mobiliteit en bereikbaarheid 

De verkeersaantrekkende werking van de ontwikkeling van de Flanken is een belangrijk aspect in het 
MER Flanken. In het MER Flanken is, op basis van onderzoek met verkeersmodelien, het effect van de 
ontwikkeling op de mobiliteit (aantal verplaatsingen, verdeling over auto, openbaar veNoer en fiets) en 
bereikbaarheid (verkeersintensiteiten, verkeersafwikkeling) beschreven. Uit het onderzoek blijkt dat het 
effect van de ontwikkeling van de Flanken op het wegennet zich voor een groot deel concentreert op het 
plangebied van de Flanken zelf en op de twee aansluitingen op de A 10. Uit de 
verkeersmodelberekeningen blijkt dat het stedelijk wegennet buiten het plangebied van de Flanken 
slechts in beperkte mate wordt be'invloed door de ontwikkeling van de Zuidas Flanken. Het beeld is dat 
de verplaatsingen tussen de Zuidas Flanken en de stedelijke gebieden van Amsterdam en Amstelveen 
voor het overgrote dee I plaatsvinden per fiets en OV. De auto wordt naar het zich laat aanzien vooral 
gebruikt voor verplaatsingen van en naar verder weg gelegen gebieden, zoals ook blijkt uit de (overigens 
relatief kleine) toename van de intensiteiten op de A10. 

Het MER Flanken laat zien dat het effect van de ontwikkeling van de Flanken als totaal op de 
verkeersbelasting beperkt is. 

Voor wat betrelt het autoverkeer wordt geconstateerd dat na de voliedige realisatie van de Zuidas fianken 
een aantal kruispunten moet worden aangepast. Het betrelt onder meer de in het Kenniskwartier 
gelegen kruisingen van de De Boelelaan met de Mahlerlaanl Van der Boechorststraat en de kruising De 
Boelelaan met de Amstelveenseweg. Verder worden de aansluitingen van de Amstelveenseweg (3108) 
en Europaboulevard (3109) met de A10 als knelpunt benoemd. 

Het nemen van maatregelen in de zin van aanpassing van de betreffende kruispunten wordt noodzakelijk 
geacht ter voorkoming van de nadelinge milieueffecten als gevolg van de totale flankenontwikkeling. De 
keuzes die gemaakt moeten worden ter verbetering van de verkeersafwikkeling (zie paragraaf 5.5.5) 
hebben betrekking op maatregelen die buiten het plangebied van voorliggend bestemmingsplan plaats 
zouden moeten vinden, en hebben dus geen direct effect op de voorgenomen ontwikkeling binnen het 
plangebied. Voor wat betrelt het autoverkeer wordt geconstateerd dat bij voliedige realisatie van de 
Zuidas Flanken een aantal kruispunten moet worden aangepast. Momenteel wordt een plan van aanpak 
opgesteld voor de uitvoering van betreffende maatregelen. In het concept Uitvoeringsbesluit 
Kenniskwartier (versie 14 juni 2010) is reeds (financieel en ruimtelijk) voorzien in maatregelen welke de 
knelpunten in de omgeving van dit bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West oplossen. 

In hoofdstuk 6 zal meer concreet op de specifieke mobiliteitsaspecten van de ontwikkeling van 
voorliggend bestemmingsplan worden ingegaan. 

5.6.2 Luchtkwaliteit 

Er treden als gevolg van de voorgenomen fiankenontwikkeling geen milieueffecten op waaNoor 
maatregelen noodzakelijk moeten worden geacht. Uiteraard dient wei te worden voldaan aan de 
wettelijke regeling op het gebied van luchtkwaliteit. In hoofdstuk 8 wordt daarop nader ingegaan. 

5.6,3 Geluid 

Het MER Flanken beschrijlt de effecten van de ontwikkeling als geheel op de geluidbelasting van 
bestaande woningen in de omgeving van het plangebied en geelt een beeld van de toekomstige 
geluidsituatie in het plangebied van de Flanken. De Flanken voorzien niet in het mogelijk maken van 
inrichtingen die veel geluid produceren. De effecten van de Flanken op de akoestische situatie worden 
daardoor bepaald door de effecten van wegverkeer. 
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Door het beperkte en lokale effect van de Flanken op de verkeersintensiteiten blijkt het effect van de 
ontwikkeling van de Flanken op bestaande woningen klein te zijn. Het verkeer van de ontwikkeling van 
dit bestemmingsplan draagt voor een klein deel hieraan bij. In hoofdstuk 7 wordt hier nader op ingegaan. 

Het MER Flanken laat zien dat in delen van het plangebied van de Flanken de geluidbelasting door 
wegverkeer haag zal zijn. Oit wordt veraorzaakt door het verkeer op de A10 en in mindere mate door het 
verkeer op de stedelijke wegen. Het MER geeft aan dat een aandachtspunt bij de verdere uitwerking van 
de plannen voor de Flanken het situeren is van gevoelige functies met het oog op de geluidbelasting 
door wegverkeer. Situeren van nieuwe bebouwing kan geluid tegen houden die nieuwe geluidgevoelige 
functies zoals wonen mogelijk maak!. 

Een van de adviezen die in het MER wordt gegeven betreft het situeren van niet-geluidsgevoelige 
bestemmingen op dusdanige locaties dat deze kunnen dienen als geluidsbuffer, waarbij een hoge 
gebouwrand kan dienen als afschermende werking. Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan is 
gelegen langs de A 10. Het bestemmingsplan maakt het realiseren van een kantoor mogelijk. Oeze 
functie is niet een gevoelige bestemming voor geluid. Op het schaalniveau van de Flanken is het 
situeren van een niet-geluidgevoelige functie op de locatie zoals voorzien in dit bestemmingsplan 
gunstig. Oaarbij kan de geprojecteerde kantoorbouw in de toekomst dienen als geluidsbarriere voor 
erachter liggende granden. 

Overigens kan in algemene zin worden gesteld dat de Wet geluidhinder voldoende voolWaarden schept 
om waar nodig voolWaarden, voorschriften en beperkingen in bestemmingsplannen op te nemen. 

5.6.4 Externe veiligheid 

In het MER Flanken is aandacht besteed aan de externe veiligheid (plaatsgebonden risico en 
groepsrisico). De A 10 (vervaer gevaarlijke stoffen) is hierbij de belangrijkste risicobron. Er zijn langs de 
A 10 geen plaatsgebonden risicocontouren aanwezig. 

De ontwikkeling van de Flanken als geheel, met een sterke intensivering van het gebruik van het gebied, 
leidt tot een sterke stijging van het groepsrisico. Het MER Flanken geeft aan dat het daarom nodig is 
voldoende aandacht te bested en aan aspecten als zelfredzaamheid, bluswatervoorzieningen en de 
bereikbaarheid voor hulpdiensten. Oit dient op bestemmingsplan- en gebouwniveau te gebeuren. In het 
kader van die bestemmingsplannen moet per besluit worden beoordeeld in hoeverre het opnemen van 
aanvullende voolWaarden, voorschriften en beperkingen noodzakelijk is. Voor dit bestemmingsplan wordt 
hierop in hoofdstuk 9 nader ingegaan. 

5.6.5 Overige milieugevolgen 

De overige in het MER Flanken beschouwde milieugevolgen (natuur, cultuurhistorie, archeologie e.d.) 
zijn, voor zover er al sprake is van negatieve effecten, in belangrijke mate gebonden aan de locatie zelf. 
Per bestemmingsplan dient een atweging te worden gemaakt of het stellen van nadere voolWaarden, 
voorschriften en beperkingen noodzakelijk. 

Voor de ontwikkeling van dit bestemmingsplan gaat het om de effecten op het plangebied zelf en is er 
geen samenhang met eventuele effecten elders in het plangebied van de Flanken. In de verschillende 
hierna volgende hoofdstukken zal op de betreffende aspecten en de wijze waarop deze in het 
bestemmingsplan zijn meegenomen nader worden ingegaan. 
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5.6.6 Conclusie 

De effecten van de ontwikkeling van dit bestemmingsplan zijn een klein onderdeel van de ontwikkeling 
van de Zuidas als geheel. Het MER Flanken leidt niet tot bijzondere aandachtspunten voor het 
bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West in de samenhang met de ontwikkeling als geheel. Wei 
wordt middels de situering van niet-geluidgevoelige bebouwing op deze locatie uitvoering gegeven aan de 
adviezen met betrekking tot geluid binnen de Zuidas. 

De beschrijving van de gevolgen van het milieu van dit bestemmingsplan richt zich in de betreffende 
hoofdstukken van de toelichting van dit bestemmingsplan derhalve op de effecten die zijn gerelateerd 
aan het plangebied van dit bestemmingsplan zelf. 

5.7 Conclusie 

Vanuit de uitgevoerde milieueffectrapportage zijn de volgende conclusies te trekken, waarover door het 
bevoegd gezag een beslissing dient te worden genomen. 

Ten opzichte van de referentiesituatie zijn de optredende milieueffecten van de verschillende 
onderzochte alternatieven gering. De verschillen in effecten tussen het basisalternatief en de ovenge 
twee alternatieven blijken eveneens gering. Het basisalternatief voor de Flanken is vanuit oogpunt van de 
milieueffectbeoordeling goed mogelijk. Daarbij is een verschuiving van programma binnen het totale 
maximum van 1.569.000 m2 bvo Flankenontwikkeling mogelijk. 

Met betrekking tot verkeer blijkt dat de effecten op de doorstroming van de Ai 0 als gevolg van het 
basisalternatief, in vergelijking met de referentiesituatie gering zijn. De voornaamste reden daarvoor is de 
reeds zware belasting van de Ai 0 in die referentiesituatie. Gezien het be lang van de Zuidasontwikkeling 
wordt deze geringe irnpact aanvaardbaar geacht. 

Op het gebied van de verkeersafwikkeling zijn maatregelen ten aanzien van een aantal kruisingen 
noodzakelijk om in de ochtendspits de verwachte intensiteiten te kunnen verwerken. Hierover wordt een 
plan van aanpak voorbereid. De maatregelen liggen buiten het plangebied van voorliggend 
bestemmingsplan. Bovendien rnaakt dit bestemmingsplan slechts een zeer gering deel van het totale 
fiankenprograrnrna mogelijk. Het stellen van nadere voorwaarden, voorschriften en beperkingen aan dit 
bestemmingsplan wordt niet noodzakelijk geacht. 

Tot slot wordt met name vanwege de aanzienlijke geluidsbelasting van het gebied een aantal adviezen 
gegeven die betrekking hebben op situering van geluidsgevoelige gebouwen. In de stedenbouwkundige 
planvorming van de Zuidas Flanken dient daarmee rekening te worden gehouden. In bepaalde gevallen 
kan dat een heroverweging van een reeds opgesteld stedenbouwkundig plan betekenen. De Wet 
geluidhinder biedt daarbij voldoende mogelijkheden voor het stellen van nadere voorwaarden, 
voorschriften en beperkingen. Dit dient per bestemmingsplan te gebeuren. 

Aile overige aspecten hebben (eveneens) vooral betrekking op de concrete plan- en besluitvorming per 
deelproject. Hieraan zal in de betreffende bestemmingsplannen de nodige aandacht moeten worden 
besteed. 

Voor voorliggend bestemmingsplan kan worden geconstateerd dat de adviezen voor zover relevant in het 
stedenbouwkundig ontwerp zijn betrokken, en voor zover nodig in juridische zin zijn vastgelegd. 
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Hoofdstuk 6 Verkeer en parkeren 

6.1 Aigemeen 

Het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West maakt deel uit van de Zuidas Flanken waalVoor, in 
het kader van het MER Zuidas - de Flanken, een verkeersstudie is uitgevoerd door de Dienst 
Infrastructuur Verkeer en VelVoer van de Gemeente Amsterdam d.d. 17 januari 2011 (zie bijlage bij MER 
Zuidas - de Flanken d.d. 25 januari 2011). In het MER en de verkeersstudie is een beschrijving 
opgenomen van de effecten van de ontwikkeling van de Zuidas Flanken (en VUNUmc) op verkeer en 
velVoer. Er zijn meerdere modelvarianten onderzochL In relatie tot dit bestemmingsplan Kenniskwartier 
Noord West is alternatief 1 uit het MER (modelvariant 2 uit de verkeersstudie) van belang waarbij zowel 
de Flanken als het programma VUNUmc voor 100% wordt gerealiseerd. Ontwikkeling van het 
programma van dit bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West maakt onderdeel uit van de totale 
ontwikkeling van de Flanken. In de volgende paragrafen zijn de onderzoeksuitkomsten op het gebied van 
verkeer en velVoer verwoord. 

In het MER is voor het eindbeeld van de fiankenontwikkeling van de Zuidas geconstateerd dat een aantal 
knelpunten zal optreden indien geen maatregelen worden genomen. Voor wat betreft het autoverkeer 
wordt geconstateerd dat bij volledige realisatie van de Zuidas Flanken een aantal kruispunten moet 
worden aangepast (zie paragraaf 6.2.2). Momenteel wordt een plan van aanpak opgesteld voor de 
uitvoering van betreffende maatregelen. In het concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier (versie 14 juni 
2010) is reeds (financieel en ruimtelijk) voorzien in maatregelen welke de knelpunten in de omgeving van 
dit bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West oplossen. 

6.2 Autoverkeer 

6.2.1 Effect op verkeersintensiteiten op het wegennet 

De effecten van de ontwikkeling van de Flanken op de verkeersbelasting van het wegennet kunnen 
worden gevisualiseerd met zogenaamde verschilplots. Voor de Flanken zijn deze gemaakt voor de 
avondspits. De verschilplots laten het verschil zien met de referentiesituatie, uitgedrukt in percentages. 
Hieronder is een uitsnede weergegeven van de verschilplot voor modelvariant 2. Rode kleuren duiden op 
een toename in vergelijking met de referentiesituatie. 

De ontwikkeling van de Flanken heeft vooral effect op de belasting van het wegennet ten zuiden van de 
A 10. De beide uiteinden van de De Boelelaan, de aansluitende wegen (Amstelveenseweg en 
Europaboulevard), de Beethovenstraat (tussen Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan) en de 
aansluitingen op de A10 laten het grootste effect zien. Ten noorden van de A10 (richting 
Amsterdam-Centrum) is het effect van de Flanken op de verkeersintensiteiten beperkL 

Ontwikkeling van de Flanken in vergelijking met de referentiesituatie leert dat de verkeersintensiteiten 
weliswaar toenemen, maar dat dit relatief beperkt blijft gezien de grote schaal van de ontwikkeling. Dit 
heeft te maken met het verschuiven van de modal split in het voordeel van het OV, dus de toename van 
het aantal bewegingen neemt vooral in die sector significanter toe. 

De toenamen op de A10 - zuid zijn voor het westelijke en centrale deel verwaarloosbaar klein « 2.000 
mvtJetmaal). Voor het oostelijke gedeelte van de A 10 - zuid langs de plangebieden geldt een maxima Ie 
toename van circa 5.000 mvtJetmaaL Procentueel gezien is dit 'slechts' een toename van 2%. De 
procentuele toename van het verkeer op de toe- en afritten van de A10 blijft op aile punten onder de 
20%. Bij de SAoost - afrit zuid is door helVerdeling van de verkeersstromen sprake van een lichte 
procentuele afname van het verkeer. De procentuele toename van het verkeer is het grootst op de De 
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Boelelaan en de Beethovenstraat. 

Figuur 10 Effectvan de ontwikkelingen op de verkeersbelasting van de wegen bij de Zuidas 
voor modelvariant 2. Per wegvak en rijrichting is een balk opgenomen. De breedte van de 
grijze balk correspondeert met de verkeersintensiteit, de gekleurde rand van de balk 
correspondeert met het effect van de ontwikkeling in vergelijking met de referentiesituatie: 
rood is toename, groen is afname. Hoe breder de rand, hoe groter het verschil met de 
referentiesituatie 

6.2.2 Effect op de verkeersafwikkeling 

Intensiteitl Capaciteit 

Een maat voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling is de verhouding tussen I (intensiteit) en C 
(capaciteit) op een wegvak. De IIC-verhoudingen zijn in betreffende verkeersstudie bepaald voor de 
avondspits. I/C-verhoudingen worden uitgedrukt in een getal tussen de 0 en de 1, waarbij een getal dicht 
bij 1 duidt op een kans op vertraging. 

In het studiegebied heeft de A10 in de referentiesituatie reeds een hoge I/C-verhouding. Ondanks de 
relatief kleine toename van de belasting van de A10 is daardoor de I/C-verhouding van de A10 en van 
enkele toe- en afritlen aan de hoge kant. De I/C-verhouding bij de diverse op- en afritlen van de A 10 
verslechtert ten opzichte van de referentiesituatie. Ook op de A 10 in het oostelijke deel is een 
verschuiving waar te nemen van de I/C-verhouding van oranje naar rood. Dit betreft echter een toename 
van 0.01 bij de I/C-verhouding voor de A 10, waardoor deze net 'omklapt' naar een rode kleur. 

De wegen in het plangebied zelf hebben voldoende capaciteit om het verkeer te kunnen afwikkelen. 
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Figuur 11 I/C-verhoudingen 2020 alternatief 1 (100%)(groen = 0 - 70 gee I = 70 - 90 oranje = 90 -
100 rood = > 100) 

Kruispunten 

In het stedelijk gebied is de capaciteit van kruisingen over het algemeen meer maatgevend voor de 
doorstroming van het verkeer dan de capaciteit van de wegvakken. Om deze reden zijn in een 
kruispuntenanalyse aile relevante kruispunten in de Zuidas beschouwd. 

Voor de omgeving van het bestemmingsplangebied is van belang dat aile kruisingen in de avondspits en 
bij de reeds voorliggende profielen goed regelbaar zijn . Voor de ochtendspits geldt dat de onderstaande 
kruispunten in de omgeving van het bestemmingsplangebied moeten worden aangepast om de gegeven 
intensiteiten te kunnen verwerken: 

• Amstelveenseweg (S108) - Op-afrit A10 noordzijde 
Amstelveenseweg (S108) - Op-afrit A10 zuidzijde 

• Amstelveenseweg - De Boelelaan 
• De Boelelaan - Van de Boechorststraat 

Bovenstaande aanpassingen zijn in het huidig ruimtebeslag van de kruispunten goed mogelijk en 
inpasbaar. Door de hierboven voorgestelde aanpassingen kunnen de diverse kruispunten beter gebruikt 
worden, waardoor de doorstroming toeneemt. 

6.2.3 Ontsluiting plangebied 

De verkeerskundige ontsluiting van het plangebied van voorliggend bestemmingsplan moet in het breder 
perspectief van het Kenniskwartier worden bekeken. 
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Door het gebied Kenniskwartier lopen drie wegen die in het Beleidskader Hoofdnetten zijn aangeduid als 
Hoofdnet Auto, namelijk de Amstelveenseweg, de De Boelelaan en de Buitenveldertselaan. Het verkeer 
wordt geconcentreerd op deze wegen. Verder voldoen deze wegen aan de eisen die beschreven staan in 
het Beleidskader Hoofdnetten, waarvan de belangrijkste eis is dat er voldoende (lees 2x2) rijstroken 
worden gerealiseerd. Voor de ovenge wegen in het plangebied wordt volstaan met 2x1 rijstroken. 

Vanuit het verkeersonderzoek dat is gedaan in het kader van het MER - de Flanken blijkt uiteindelijk 
aanpassing van een aantal in het plangebied gelegen kruispunten noodzakelijk (zie voorgaande 
paragraaf). 

De Boelelaan 

De De Boelelaan is de belangrijkste ontsluitingsweg voor het autoverkeer in de Zuidas. Op de plankaart 
van het concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier wordt bij het kruispunt Amstelveenseweg - De 
Boelelaan ruimte gereserveerd voor drie opstelstroken richting de 81 OS. Hiermee kan het autoverkeer 
(bij realisatie van het volledige programma Kenniskwartier) goed worden afgewikkeld. 

Amstelveenseweg 

De Amstelveenseweg heeft net als de De Boelelaan een ontsluitingsfunctie voor het verkeer. Vanaf de 
810S zal veer verkeer het Kenniskwartier inrijden. Daarom is er op de Amstelveenseweg-noord ruimte 
gereserveerd voor drie opstelstroken richting de De Boelelaan. 

Buitenveldertselaan 

Ook bij de Buitenveldertselaan heeft de afwikkeling van het autoverkeer prioriteit in het ontwerp, tevens 
is het een OV-corridor. De Gustav Mahlerlaan zal volledig worden aangesloten op de 
Buitenveldertselaan nadat de tram ondergronds is aangelegd. 

6.2.4 Parkeren 

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

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

De parkeergarages worden zo min mogelijk direct aangesloten op de hoofdverkeersstructuur, zodat de 
doorstroming niet wordt belemmerd en er geen kruisende bewegingen zijn over de belangrijkste 
fietspaden. Ook de uitgang van de parkeergarage in onderhavig bestemmingsplan wordt niet 
rechtstreeks aangesloten op de Gustav Mahlerlaan maar op de tussenstraat. 

Voor wat betreft de parkeernormering gelden de uitgangspunten van Zuidas (Visie Zuidas, 2009) volgens 
de vastgestelde Nota parkeernormen uit 2001. Voor woningen wordt uitgegaan van 1,25 parkeerplaats 
per woning en voor kantoren binnen circa SOO rneter van station Zuid 1 parkeerplaats per 250 m2 bvo en 
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daarbuiten 1 parkeerplaats per 125 m2 bvo. Voor voorzieningen wordt uitgegaan van 1 parkeerplaats per 
100 m2 bvo, afhankelijk van de functie wordt dit per project verder uitgewerkt. Voor het gehele 
Kenniskwartier (waar dit bestemmingsplan onderdeel van uitmaakt) is een totale parkeerbalans 
opgesteld waarbij de hiervoor omschreven parkeernormering is betrokken (concept Uitvoeringsbesluit 
Kenniskwartier). Onderdeel van het gehele programma Kenniskwartier is de 41.000 m2 bruto 
vloeroppervlak kantoorprogramma die dit bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West mogelijk maakt. 
Volgens de parkeernonnering leidt dit tot 328 parkeerplaatsen. In het bestemmingsplan Kenniskwartier 
Noord West worden bovenop de norm 50 extra parkeerplaatsen toegestaan. In totaal staat het 
bestemmingsplan rnaximum 378 parkeerplaatsen toe. 100 parkeerplaatsen worden beschikbaar gesteld 
voor dubbel gebruik. Bezoekers en/of werknemers van het omliggende gebied kunnen gebruik maken 
van deze parkeerplaatsen. Het totaal aantal te realiseren parkeerplaatsen in het gehele Kenniskwartier 
volgens de parkeerbalans van het concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier blijft ongewijzigd. Met de 
parkeerbalans voor het gehele Kenniskwartier wordt voorzien in de bestuurlijk gewenste reductie van het 
totaal aantal parkeerplaatsen met 20%. 

6.3 Openbaar vervoer 

De mobiliteitsontwikkeling in de totale Zuidas wordt met name door het openbaar vervoer opgevangen. 
Het OV-aandeel zal van 52% groeien naar 60% als gevolg van opening Hanzelijn en Noord/Zuidlijn in 
combinatie met het strengere parkeerbeleid. Het effect van de voorgenomen investeringen in het 
openbaar vervoer sorteren dus duidelijk effect. 

Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. Station 
Zuid, waar bus, tram, metro, trein en in de toekomst de hogesnelheidslijn bij elkaar komen, ligt op 
loopafstand van het plangebied. Eveneens is het metrostation Amstelveenseweg nabij en hebben 
tramlijn 16 en 24 een halte nabij het plangebied evenals diverse buslijnen. Tramlijn 5 en sneltram 51 
halteren ook in de omgeving van het plangebied. 

In het plangebied ligt in de huidige situatie een keerlus voor de tram en een GVB-personeelsverblijf. 
Voor beide wordt momenteel een verplaatsing voorbereid naar een andere locatie in de nabijheid. 

6.4 Langzaam verkeer 

Het plangebied is goed bereikbaar voor voetgangers en fietsers, zowel vanuit het centrum van 
Amsterdam als vanaf de nabijgelegen stations Zuid en Amstelveenseweg. Door de uitbreiding van het 
programma in het Kenniskwartier neemt het aantal voetgangers en fietsers sterk toe. In het ontwerp van 
de infrastructuur van het Kenniskwartier is daarom rekening gehouden met deze grote stromen. In de 
omgeving van het plangebied vertaalt zich dit voor fietsers in voldoende brede fietspaden, voldoende 
opstelruimte bij kruispunten, zo kort mogelijke wachttijden bij verkeerslichten en voldoende 
fietsparkeerplaatsen. Via de De Boelelaan, Amstelveenseweg en de Buitenveldertselaan bereiken de 
meeste fietsers hun bestemming in Kenniskwartier. 

De grootste stroom voetgangers zal vana! station Zuid richting de VU lopen. De oversteekvoorziening bij 
het kruispunt De Boelelaan - Buitenveldertselaan zal daarom ruim gedimensioneerd worden. Op de De 
Boelelaan komen verschillende oversteekvoorzieningen bij de kruispunten en ter hoogte van de 
universiteit wordt een extra brede solitaire oversteekvoorziening aangelegd. 

Fietsparkeren 

Met de ontwikkeling van het vastgoed dient ook de stallingcapaciteit voor de fiets uitgebreid te worden. 
In de openbare ruimte van het plangebied is zeer beperkt ruimte voor fletsrekken. Het realiseren van 
voldoende inpandige fietsenstallingen voor werknemers en bezoekers is daarom essentieel. Dit 
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bestemmingsplan maakt de realisatie van een fietsenstaliing mogelUk. 
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Hoofdstuk 7 Geluid 

7.1 Aigemeen 

Een van de grondslagen voor de ruimtelijke afweging is de Wet geluidhinder (Wgh), De Wet geluidhinder 
bevat geluidnormen en richtlijnen met betrekking tot de toelaatbaarheid van geluidniveaus als gevolg van 
rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. Op grond van de Wet geluidhinder gelden zones rond 
geluidbronnen met een grote geluiduitstraling, zoals (spoor)wegen en industrieterreinen, De 
belangrijkste bestaande geluidzones bevinden zich langs bestaande wegen en spoorwegen, rond grote 
bestaande industrieterreinen en rondom bestaande luchtvaartterreinen, 

7.2 Toetsingskader 

7,2.1 Aigemeen 

In de Wet geluidhinder zijn geluidnormen veor toelaatbare equivalente geluidniveaus opgenomen, De 
geluidnormen gelden veor woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen gelegen binnen de 
geluidzone van een (spoor)weg of industrieterrein, In de Wet geluidhinder is aangegeven dat een 
akoestisch onderzoek moet worden verricht bij het voorbereiden van de vaststelling en/of herziening van 
een bestemmingsplan veor zover die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden behorende tot 
een zone als bedoeld in artikel 74 van de Wet geluidhinder, Wanneer een nieuw (of gewijzigd) 
bestemmingsplan het mogelijk maakt geluidsgevoelige bebouwing in de geluidzone van een 
industrieterrein of (spoor)weg te realiseren, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk naar de 
geluidbelasting van een industrieterrein of spoor(weg) op geluidsgevoelige bebouwing, 

7.2.2 Wegverkeer- en spoorweggeluid 

Op grond van artikel 74 en 106b van de Wet geluidhinder bevinden zich van rechtswege langs aile 
wegen en spoorwegen geluidzones waarbinnen de geluidbelasting vanwege de weg of spoorweg aan het 
gestelde in de Wet dient te worden getoetst. Dit geldt niet veor wegen: 

• die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied of; 
waalVoor een maximumsnelheid van 30 km per uur geld!. 

De breedte van de geluidzone is afhankelijk van het aantal rijstroken. 

Er is in het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West geen sprake van de aanleg van een weg en/of 
spoorweg waalVoor op grond van de Wet geluidhinder in het bestemmingsplan een geluidzone moet 
worden opgenomen, 

In artikel 76 van de Wet geluidhinder is geregeld dat bij vaststelling van een bestemmingsplan de 
wettelijke voorkeursgrenswaarden veor de geluidsgevoelige gebouwen of terreinen in acht moe ten 
worden genomen van de artikelen 82 (bij nieuwbouw) en 100 (in geval het bestemmingsplan voorziet in 
een reconstructie van een weg) van de Wet geluidhinder, Naast deze bovengenoemde buitenwaarden 
zijn er in de Wet geluidhinder voor gevoelige bestemmingen tevens maxima gesteld aan binnenwaarden, 
Toetsing daaraan vindt plaats in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning, 

Er wordt in dit bestemmingsplan voorzien in een kantoorontwikkeling, Aangezien er daarmee geen 
sprake is van toevoeging van geluidsgevoelige bebouwing of terreinen kan dit verder buiten beschouwing 
blijven, 
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7.2.3 Aanvaardbaar woon- en leefklimaat 

Vanuit een goede ruimtelijke ordening dient gekeken te worden naar de effecten op het woon- en 
leefklimaat in en om het plangebied. Hierbij kunnen zich omstandigheden voordoen die het uilvoeren van 
een akoestisch onderzoek noodzakelijk maken. Ook als het plan geen geluidgevoelige bestemmingen 
mogelijk maakt of aanleg of reconstructie van een weg inhoudt. Oenk bijvoorbeeld aan een 
bestemmingsplan dat voorziet in een uitbreiding van m2 bvo kantoren of wonen waarbij de uitbreiding 
leidt tot een toename van geluidbelasting (door een toename van de verkeersintensiteit op de 
omliggende (toegangs )wegen). Aangetoond moet worden dat er geen sprake zal zijn van een 
onaanvaardbare toename van de geluidsbelasting, dan wei van een overschrijding van de wettelijke 
geluidsniveaus. 

Door realisatie van het kantorenprogramma van dit bestemmingsplan neemt het verkeer in en om het 
plangebied toe. Het verkeer rijdt over de Gustav Mahlerlaan naar het kantoorgebouw. Langs de Gustav 
Mahlerlaan ligt het VUmc. Hier tegenover staat dat het nieuwe kantoorgebouw een geluidafschermende 
werking heeft voor geluid dat wordt veroorzaakt door de A 10. In het kader van een goede ruimtelijke 
ordening is een akoestisch onderzoek (Geluidonderzoek verkeersaantrekkende werking, 
Cauberg-Huygen d.d. 30 november 2010) uitgevoerd naar de geluidbelastingen van de bestaande 
omgeving als gevolg van de te verwachten verkeersaantrekkende werking en de geluidafschermende 
werking van het nieuwe kantoorgebouw. In dit onderzoek zijn de gebouwen van ACTA en 0&0 van 
VUmc langs de Gustav Mahlerlaan betrokken. Het onderzoek toont aan dat een aanvaardbaar woon
en/of leefklimaat in de omgeving blijft gehandhaafd. 

7.3 Conclusie 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet niet in de realisatie van geluidsgevoelige gebouwen noch in de 
aanleg van een weg of een wegreconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Vanuit oogpunt van de 
Wet geluidhinder is nader onderzoek niet nodig, en zijn er geen belemmeringen die aan vaststelling en 
realisatie van het plan in de weg staan. Aangetoond is dat een aanvaardbaar woon- en/of leefklimaat in 
de omgeving blijft gehandhaafd. Vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening bestaat er derhalve 
dan ook geen belemmering die aan vaststelling en realisatie van het plan in de weg staat. 
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Hoofdstuk 8 Luchtkwaliteit 

8.1 Aigemeen 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient bij het opstellen van een bestemmingsplan uit 
oogpunt van de bescherming van de volksgezondheid rekening te worden gehouden met luchtkwaliteil. 
Vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening kunnen belemmeringen bestaan om een project te 
realiseren op een locatie waar de luchtkwaliteit slecht is. Ook een verslechtering van de luchtkwaliteit 
op bestaande locaties kan bezwaarlijk zijn. 

8.2 Toetsingskader 

8.2.1 Wet Milieubeheer (Wet luchtkwaliteit) 

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Ingevolge de wet is een specifiek op 
luchtkwaliteit betrekking hebbende litel 5.2 in de Wet milieubeheer (hierna: Wm) opgenomen. De kern 
van de wet wordt gevormd door het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), om de 
grenswaarden zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, te halen. En door de introductie van het begrip 'in 
betekenende mate' en gebiedssaldering. 

Per 1 augustus 2009 is de wet van 12 maart 2009 tot Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie 
en derogatie luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. Deze wet dient de navolgende doelen: 

• implementatie van richtlijn nr. 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (PbEG 
L 152), hierna te noemen: de richtlijn; 

• implementatie van het uit die richtlijn volgende uitstel en vrijstelling van de verplichting om aan 
bepaalde grenswaarden te voldoen (derogatie). Dit krijgt zijn beslag in de desbetreffende 
voorschriften van bijlage 2 van de Wm. Daartoe worden de ingangsdata van de desbetreffende 
(inhoudelijk ongewijzigde) normen gewijzigd, met een nadere invulling bij algemene maatregel van 
bestuur binnen het wettelijke kader. De Europese Commissie heeft op 7 april 2009 derogatie 
verleend; 

• wettelijke regeling van enige onderwerpen die volgen uit de parlementaire behandeling van het 
wetsvoorstel dat leidde tot de wet van 11 oktober 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer 
(Iuchtkwaliteitseisen) alsmede van enige onderwerpen van juridisch-technische aard. 

Naast de wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen) is in 
augustus 2009 tevens het Besluit derogatie in werking getreden en is de Regeling beoordeling 
luchtkwaliteit gewijzigd. 

Ingevolge artikel 5.16, eerste lid, van de Wet milieubeheer kan de bevoegdheid tot het vaststellen van 
een bestemmingsplan, waarvan de uitoefening of toepassing gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, 
worden uitgeoefend indien (samengevat) aannemelijk is gemaakt dat: 

a. deze uitoefening niet leidt tot het overschrijden of waarschijnlijk overschrijden, van een in bijlage 2 
van de wet opgenomen grenswaarde; 

b. de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van die uitoefening of 
toepassing per saldo verbetert of tenminste gelijk blijft, of bij een beperkte toename van de 
concentratie van de desbetreffende stof, door een met die uitoefening of toepassing 
samenhangende maatregel of een door die uitoefening of toepassing optredend effect, de 
luchtkwaliteit per saldo verbetert; 

c. deze uitoefening niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie in de buitenlucht van een 
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stof waarvoor in bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen; 
d. deze uitoefening is genoemd of beschreven in, dan wei betrekking heel! op, een ontwikkeling of 

voorgenomen besluit welke is genoemd of beschreven in, dan wei past binnen of in elk geval niet in 
strijd is vastgesteld programma (NSL). 

8.2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 

Ingevolge (artikel 5.16, eerste lid, aanhef en onder d, van) de Wet milieubeheer kan een 
bestemmingsplan worden vastgesteld indien deze uitoefening is genoemd of beschreven in, dan wei 
betrekking heel! op, een ontwikkeling ofvoorgenomen besluit welke is genoemd of beschreven in, dan 
wei past binnen of in elk geval niet in strijd is met een op grond van artikel 5.12, eerste lid, of artikel 
5.13, eerste lid, vastgesteld programma: het NSL. 

Het NSL is 1 augustus 2009 in werking getreden. Het project Zuidas is in zijn geheel opgenomen in het 
NSL. Voistaan kan worden met een zogenaamde programmatoets. Bij deze toetsing worden de 
projecten aan het NSL getoetst. Er behoel! aileen te worden aangetoond dat het project is genoemd of 
beschreven in het NSL, dan wei past binnen het NSL of daarmee niet in strijd is. 

Het project Zuidas wordt in het NSL getypeerd als een gemengd project. De omvang van het project 
Zuidas, zoals opgenomen, is als voigt: 

• Flanken: 1.100.000 m2 b.v.o.kantoren, 700.000 m2 b.v.o. woningen (5.600) 
• Dak: 600.000 m2 b.v.c. kantoren, ca. 500.000 m2 b.v.c. woningen (ca. 4.000) 

Uitgegaan wordt van gefaseerde ontwikkeling van het totaal, verdeeld over een periode van 2010 tot 
2030. Het Dokprogramma wordt grotendeels na 2020 gerealiseerd. Voor de gehele ontwikkeling wordt 
uitgegaan van een gemiddelde realisatie van tussen de ca. 50.000 en 200.000 m2 bvo per jaar. 

Het project Kenniskwartier Noord West maakt onderdeel uit van het project Zuidas zoals dat is 
opgenomen in het NSL. 

8.2.3 Besluit gevoelige bestemmingen (Iuchtkwaliteitseisen) 

De AMvB is in januari 2009 in werking getreden. Met deze AMvB wordt beoogd de realisering van 
scholen en andere gevoelige bestemmingen in de nabijheid van drukke (snel)wegen tegen te gaan als 
op de locatie in kwestie sprake is van een (dreigende) overschrijding van de Europese narmen voor 
luchtkwaliteit. Tot de gevoelige bestemmingen behoren: scholen (voor onderwijs aan minderjarigen). 
kinderopvang. bejaarden-. verzorgings- en verpleegtehuizen. Achtergrond hiervan is dat de AMvB is 
gericht op functies die specifiek bedoeld zijn voor groepen mensen die extra gevoelig zijn voor 
verontreinigende stoffen, zijnde kinderen. ouderen en zieken. 

Binnen dit bestemmingsplan is geen sprake van vestiging van een gevoelige bestemming zoals 
opgenomen in het Besluit gevoelige bestemmingen (Iuchtkwaliteitseisen). 

8.2.4 Actieplan Luchtkwaliteit (maart 2006) 

In het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam zijn diverse maatregelen opgenomen om de kwaliteit van de 
lucht in zijn geheel te verbeteren. Omdat dit met aileen specifieke maatregelen niet lukt. bevat het plan 
daarnaast ook generieke maatregelen. Daardoor wardt een algemene verbetering van de luchtkwaliteit in 
de gehele stad bewerkstelligd. 
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8.2.5 Richtlijn gevoelige bestemmingen Amsterdam 

Amsterdam heeft een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het beschermen van gevoelige 
groepen. De gemeente wil ook in relatie tot ruimtelijke planvorming in de omgeving van het eigen 
wegennet zorgvuldig met deze groepen omgaan. Het beharligen van de gezondheid van de burgers 
vraagt om een meer lokale benadering waarbij niet aileen wordt gekeken naar de situatie rand 
snelwegen en provinciale wegen, maar ook naar de situatie rond drukke lokale verkeerswegen. De 
aanpak met betrekking tot gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit is vastgelegd in de Amsterdamse 
richtlijn gevoelige bestemmingen. 

Sinnen dit bestemmingsplan is geen sprake van vestiging van een gevoelige bestemming zoals 
omschreven in de Richtlijn gevoelige bestemmingen Amsterdam. 

8.3 Onderzoeken en conclusie 

Ingevolge arlikel 5.16, eerste lid, van de Wet milieubeheer kan dit bestemmingsplan Kenniskwarlier 
Noord West worden vastgesteld aangezien het kantorenpragramma dat met dit bestemmingsplan 
mogelijk wordt gemaakt, past binnen het NSL De ontwikkeling van dit bestemmingsplan maakt 
onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Zuidas zoals die is opgenomen in het NSL. 

Wat betreft gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit wordt niet voorzien in vestiging van een dergelijke 
functie binnen dit bestemmingsplan. Dit is in de planregels als zodanig vastgelegd. In de nabije 
omgeving zijn geen gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit aanwezig waardoor de kantoorontwikkeling 
met bijbehorende verkeersbewegingen niet leidt tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat van nabij 
gelegen gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit Ook vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening 
bestaat er derhalve geen belemmering die aan vaststelling en realisatie van het plan in de weg staat 
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Hoofdstuk 9 Externe veiligheid 

9.1 Aigemeen 

Bij externe veiligheid gaat het om het binnen aanvaardbare grenzen houden van risico's voor de 
omgeving voor het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen), het transport 
van gevaarlijke stoffen (openbare wegen, water- en spoorwegen, buisleidingen), het gebruik van 
luchthavens en het gebruik van windturbines. 

Mogelijke risicobronnen zijn inrichtingen met gevaarlijke stoffen, vervaer van gevaarlijke stoffen, 
buisleidingen en windturbines. Ingevolge de Circulaire risiconormering vervaer gevaarlijke stoffen geldt er 
een verantwoordingsplicht in nieuwe situaties op een afstand van 200 m vanaf het wegtrace. Het 
plangebied ligt binnen 200 meter van de rijksweg A 10 waarover vervaer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt 
en het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een kantoorgebouw van meer dan 1.500 m2. 
Derhalve valt een stijging van het groepsrisico te verwachten als gevolg van de realisatie van het plan. 
Voor het bestemmingsplan wordt dan oak de Verantwoordingsplicht Groepsrisico doorlopen. 

9.2 Toetsingskader 

9.2.1 Buisleidingen 

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid 
buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 in werking getreden. Het Bevb regelt onder andere welke 
veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen en stelt 
eisen aan het opnemen van buisleidingen in bestemmingsplannen. De normstelling is in lijn met het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). 

In en nabij onderhavig bestemmingsplangebied ligt geen trace van een buisleiding met gevaarlijke stoffen 
zoals aardgastransportleidingen. 

9.2.2 Wegen, spoorwegen, water 

De Wet vervaer gevaarlijke stoffen (1996) regelt de wijze van vervaer van gevaarlijke stoffen over weg, per 
spoor en over de binnenwateren. Hierin is onder andere vastgelegd welke stoffen behoren tot de 
categorie 'gevaarlijke stoffen' en dat het transport binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk dient te 
worden vermeden (art. 11). In deze wet is oak vastgelegd dat gemeenten zelf de route voor gevaarlijke 
stoffen mogen aanwijzen (art. 18, eerste lid). Om bij ruimtelijke ontwikkelingen het vervaer van 
gevaarlijke stoffen te laten voldoen aan de externe veiligheidsnormen moet het bevoegd gezag rekening 
houden met het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 

Voor de wijze waarop het PR en GR beoordeeld moeten worden, is de Circulaire risiconormering vervaer 
gevaarlijke stoffen van toe passing. De Circulaire beschrijft het beleid van de overheid over de afweging 
van veiligheidsbelangen die een rol spelen bij het vervaer van gevaarlijke stoffen. De overheid vraagt 
gemeenten, provincies en infrabeheerders am medewerking aan dit beleid te verlenen door bij de 
besluitvorming die onder hun verantwoordelijkheid valt, de veiligheidsbelangen overeenkomstig deze 
Circulaire af te wegen. Hierbij gaat het om diverse besluiten gerelateerd aan vervaer van gevaarlijke 
stoffen, milieu en ruimtelijke ordening. 

Op basis van de Circulaire (artikel 6.1.3.) is af te leiden dat voor het onderhavige plan de berekening van 
het PR achterwege kan blijven. PR hoeft ingevolge dit artikel namelijk niet berekend te worden voor 
vervaer van gevaarlijke stoffen over de weg. 
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Voor het GR geldt op basis van de Circulaire voor het bevoegd gezag een verantwoordingsplicht in de 
gevalien van een overschrijding van de orientatiewaarde enlof een toename van het GR. Deze 
verantwoordingsplicht geldt zowel voor nieuwe als conserverende ruimtelijke besluiten. De Circulaire 
vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf het trace in principe geen beperkingen hoeven te worden 
gesteld aan het ruimtegebruik. 

Groepsrisico 

Met het GR wordt beoordeeld of er een groot aantal slachtoffers kan valien als gevolg van een ongeval. 
Het GR drukt de kans per jaar uit dat een graep mensen van 10 personen of meer overlijdt als 
rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het GR wordt naast de mogelijke 
ongevalscenario's en bijbehorende ongevals- en uitstromingsfrequenties bepaald door de aanwezige 
mensen in de nabijheid van een eventueel ongeval. Het GR wordt bepaald voor tenminste een 
strekkende kilometer weglengte, met ter weerszijden een effectafstand van enkele honderden meters. 
Met het GR wordt aangegeven hoe hoog het totale aantal slachtoffers bij een ongeval kan zijn op basis 
van de aanwezige mensen. Naarmate de groep slachtoffers (N) groter wordt, moet de kans (I) op een 
dergelijk ongeval (kwadratisch) kleiner zijn. Dit resulteert in een tN-curve waarbij de kans tegen het 
aantal slachtoffers is uitgezet. 

Bij het bepalen van het GR wordt er getoetst aan de orientatiewaarde. De orientatiewaarde is geen norm 
of grenswaarde, maar geldt als ijkpunt. Het bevoegd gezag moet binnen hun besluitvorming afwegen of 
de gevolgen van een ongeval al dan niet aanvaardbaar zijn en kan gemotiveerd de orientatiewaarde 
overschrijden. Het bevoegd gezag dient bij overschrijding van de orientatiewaarde dan wei bij toename 
van het GR ten opzichte van de huidige situatie en ten gevolge van de totstandkoming van een project, 
het GR, te verantwoorden. Daarbij moet het bevoegd gezag de regionale brandweer in de gelegenheid 
stellen advies uit te brengen. Dit advies moet vervolgens betrokken worden bij de besluitvorming. 

9,3 Resultaten onderzoeken 

Specifiek voor het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West en VUmc is een berekening van het 
groepsrisico uitgevoerd (Externe veiligheid A10-Zuid Deloitte en VUmc, AVIV d.d. 25 oktober 2010). In 
deze berekening is ervan uitgegaan dat de A 10 nog niet ondergronds is aangelegd: dus van het 
Dijkmodel met de bijbehorende fiankbebouwing. Overige uitgangspunten, waarop de berekening is 
gebaseerd, zijn opgenomen in het berekeningsrapport. 

Het Kenniskwartier Noord West voorziet in de ontwikkeling van een kantoorgebouw van meer dan 1.500 
m2 en ligt aan de A 10 Zuid waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Om deze reden moet 
een verantwoording van het groepsrisico worden opgesteld in het kader van dit bestemmingsplan. De 
inventarisatie en de berekening kunnen hiervoor worden gebruikt. 

De realisatie van het programma van het Kenniskwartier Noord West leidt tot een toename van het 
graepsrisico (noordelijke rijbaan A10 van 0,869 naar 1,028; zuidelijke rijbaan van 0,839 naar 2,863) en 
tot een overschrijding van de orientatiewaarde (van 1). Om deze reden zijn richtlijnen opgesteld voor de 
verantwoording van het groepsrisico. In oveneg met de regionale brandweer zijn daarbij maatregelen 
voorgesteld ter beperking van de risico's en is gekeken naar mogelijkheden voor zelfredzaamheid en 
hulpverlening. 

In het Zuidasbrede rapport (Externe veiligheid op de Zuidas, rapportage, 10 februari 2010) zijn een aantal 
aandachtspunten opgenomen in het kader van externe veiligheid. Het is van belang om deze punten op 
te nemen in de verantwoording van het graepsrisico. Samengevat zijn dit: 

• de routering van het vervoer van LPG over de A 10 Zuid te verplaatsen naar de Westrandweg en 
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bijbehorende mogelijke aanpassing van de maximale transporthoeveelheid in de Circulaire of het 
Besluit transport externe veilgheid ("Basisnet weg"); 

• de aanbeveling om de vluchtroutes van gebouwen van de A 10 Zuid vandaan te orienteren; 
• de toetsing op de bereikbaarheid veor brandweer en hulpverlening; 
• de algemene bluswatervoorziening; 
• de afstemming tussen ontwerpers en brandweer met betrekking tot de bluswatervoorziening in de 

gebouwen. 

9.4 Verantwoording 

9.4.1 De Verantwoordingsplicht 

De Verantwoordingsplicht bestaat uit de volgende stappen: 

• Vaststellen van de bestaande risico's van de huidige situatie; 
• Vaststellen van de risico's na realisatie van de nieuwe plannen; 
• Maatregelen ter be perking van de risico's (bronmaatregelen, effectmaatregelen aan gebouwen en 

inrichting van het gebied); 
• Mogelijkheden veor zelfredzaamheid en hulpvenening (bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid). 

9.4.2 Risico'sin de huidige en toekomstige situatie 

De rijksweg A 10 is aangewezen als route veor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De realisatie van het 
programma van het Kenniskwartier Noord West leidt tot een toename van het groepsrisico. 

9.4.3 Maatregelen 

Er zijn verschillende soorten maatregelen denkbaar ter reductie van het groepsrisico. Het gaat om 
bronmaatregelen, effectmaatregelen en maatregelen veor zelfredzaamheid en hulpverlening. 

9.4.4 Bronmaatregelen 

Routering vervoer van gevaarlijke stoffen 

Met betrekking tot het vervoer heeft de gemeente Amsterdam het voornemen dat het maatgevend 
vervoer (brand bare gassen) niet meer over of tot een aanvaardbaar niveau over de A 10 Zuid plaatsvindt 
maar uitsluitend of grotendeels over de Westrandweg. De ingebruikname van de Westrandweg (naar 
verwachting in 2012) leidt vanzelf al tot een vermindering van het aantal transporten met gevaarlijke 
stoffen en dus tot een venaging van het groepsrisico. De gemeente Amsterdam voert momenteel oveneg 
met het ministerie van Verkeer en Waterstaat teneinde het transport van gevaarlijke stoffen (en in het 
bijzonder brandbare gassen) te routeren via de toekomstige Westrandweg. De gemeente Amsterdam 
zet hierbij in op verlaging van de risico's, waarbij de orientatiewaarde als richtwaarde geld!. 

Ontwikkeling Dok 

Ten tijde van het opstellen van deze verantwoording is er nog geen besluit genomen om het Dok (het 
onder de grond brengen van de A10 en eventueel spoor trein en metro) te realiseren. De realisatie van 
het Dok verbetert de situatie ten aanzien van de externe veiligheid vocr de Zuidas. Met een 
ondertunneling van de A10 ter hoogte van de Zuidas is deze rijksweg nauwelijks een risicobron meer. 
De meeste gevaarlijke stoffen, zoals ook LPG, mogen dan namelijk niet meer worden vervoerd. 
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9.4.5 Effectmaatregelen 

Effectgerichte maatregelen zijn voornamelijk bouwkundig van aard. Deze maatregelen zijn gericht op het 
reduceren van het aantal gewonden, als gevolg van brand of explosies. In de rapportage zijn ter 
beperking van de effecten van een plasbrand en voor het vrijkomen van toxische dampen bouwkundige 
maatregelen voorgesteld zoals het projecteren van gebouwen op meer dan 30 meter afstand vanaf de 
A10, gemeten vanaf de buitenste rand verharding van de linker- of rechterrijstrook, waardoor deze 
gebouwen buiten het invloedsgebied van een plasbrand zijn gesitueerd. De gebouwen in het plangebied 
van het Kenniskwartier Noord West zijn op meer dan 30 meter van de A10 Zuid gesitueerd. 
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Figuur 12 Afstandgebouw > 30 meter afstand vanaf de A10 

9.4.6 Maatregelen zelfredzaamheid 

C· .Tn, I" .f:t , 

Met betrekking tot zelfredzaamheid wordt gekeken naar de zelfredzaamheid van mensen en de 
mogelijkheden om te kunnen vluchten. De mate van zelfredzaamheid wordt bepaald aan de hand van de 
mate waarin mensen zelfstandig kunnen besluiten te vluchten en tevens in staat zijn te vluchten. 
Kinderen, ouderen en minder validen zijn voorbeelden van venminderd zelfredzame mensen. Bij projecten 
waar de aanwezigheid van deze groepen personen verwacht kan worden, zal (binnen zekere afstand van 
de weg) extra aandacht moeten worden besteed aan het aspect zelfredzaamheid bij de verantwoording 
van het groepsrisico. In het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West worden geen functies 
mogelijk gemaakt waar de aanwezigheid van deze specifieke groep personen wordt verwacht. 

Voldoende bedrijfshulpverleners 
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In de kantoren dienen voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig te zijn met voldoende kennis om in het 
geval van een calamiteit adequaat te kunnen optreden. Deze gebouwen kunnen dan snel en 
onafhankelijk van de hulpdiensten worden geevacueerd. 

Gebouwuitgangen 

De mogelijkheden om een pand te verlaten zijn ook van be lang in het kader van zelfredzaamheid. 
Voorgesteld wordt dat aanwezigen het gebouw en vervolgens het gebied in tegengestelde richting van de 
A10 kunnen ontvluchten. De entree van het gebouw ligt aan de Gustav Mahlerlaan zodat de aanwezigen 
in tegengestelde richting kunnen vluchten. Indien advise ring van de brandweer daartoe aanleiding geeft, 
heeft het bestemmingsplan de mogelijkheid om in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning 
nadere eisen te stellen aan de situering van vluchtwegen. Vluchten vanuit het kantoorgebouw over de 
naastgelegen bestemmingen past binnen dit bestemmingsplan. 

Gebiedsontsluiting 

In de inventarisatie is verder per deelproject de ontsluiting beschreven van het langzaam en het 
gemotoriseerd verkeer. Voor de zelfredzaamheid is het van belang dat aanwezigen het gebied via een 
andere route kunnen ontvluchten dan de aanrijdroute van de hulpdiensten. In deze routering wordt 
voorzien binnen het deelgebied Kenniskwartier. 

9.4.7 Maatregelen hulpverlening 

Voor de hulpverlening wordt gekeken naar: 

• de bereikbaarheid van het gebied; 
de aanwezige bluswatervoorzieningen; 

• de capaciteit om het maatgevende scenario aan te kunnen. 

Deze onderdelen zijn in de rapportage nader toegelich!. 

Bereikbaarheid 

Bij de mogelijkheden voor zelfredzaamheid is al stilgestaan bij de ontsluiting. Het is aan te bevelen dat 
een plangebied via twee routes bereikbaar is voor motorvoertuigen. Een ingang voor de hulpdiensten om 
het gebied te bereiken en eEm uitgang voor de vluchtenden om het gebied te verlaten. In het 
stedenbouwkundig ontwerp voor het Kenniskwartier is hierin voorzien. 

Bluswatervoorziening 

In de rapportage wordt kort ingegaan op de inzet van bluswater bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. De 
aanwezigheid van voldoende bluswater is een aandachtspunt voor ontwikkeling van de Zuidas. Naast de 
algemene bluswatervoorziening op de Zuidas, moeten ook de individuele gebouwen beschikken over 
voldoende blusvoorzieningen. Hierover vindt overleg plaats tussen de ontwerpers en de brandweer. 

Hulpverleningscapaciteit 

Het aantal mogelijke slachtoffers (gewonden) bepaalt of de brandweer en de geneeskundige 
hulpverlening in geval van het maatgevende scenario, een BLEVE, de hulpvraag aankunnen. Opschaling 
vindt plaats wanneer dit noodzakelijk geacht word!. De brandweer en de geneeskundige hulpverlening 
kunnen in de huidige situatie aan maximaal 200 - 250 slachtoffers hulp bieden in een bepaald gebied. 
Dit is gebaseerd op de Leidraad Maatramp en de Leidraad Operationele Prestaties. Door de realisatie 
van de verschillende deel projecten op de Zuidas neemt de hulpvraag bij incidenten toe. Hiermee stijgt 
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ook de kans dat de hulpvraag bij een ongeval met gevaarlijke stoffen het hulpaanbod overschrijdL De 
kans is echter bijzonder gering dat een BLEVE optreedL 

9.5 Conclusie 

Het te ontwikkelen programma op de bestemmingsplanlocatie (als onderdeel van de totale ontwikkeling 
van Kenniskwartier en Zuidas) en het vervaer van gevaarlijke stoffen over de A 10 Zuid leiden tot een 
toename van het groepsrisico, Om deze reden zijn de stappen van de Verantwoordingsplicht doorlopen, 
waarbij de aspecten zoals beschreven in de Circulaire zijn betrokken, In het kader van het overleg ex 
art, 3,1,1, Bro heeft met de brandweer nadere afstemming plaatsgevonden, De adviezen van de 
regionale brandweer worden betrokken in het ruimtelijk besluiL Het ligt in de lijn der verwachting dat na 
het in gebruik stellen van de Westrandweg (ca, 2012), het aantal transporten met brandbaar gas en 
daarmee het groepsrisico, aanzienlijk zal dalen, Het feitelijke groepsrisico zal dan in de nabije toekomst 
in ieder geval beduidend 6nder het berekende groepsrisico liggen, Gelet op het grote be lang van de 
ontwikkeling van Zuidas en de ontwikkeling van dit plan is het besluit tot overschrijding van het 
groepsrisico verantwoord, 
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Hoofdstuk 10 Bodem 

10.1 Toetsingskader 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet in het belang van een goede ruimtelijke ordening 
worden voorkomen dat wordt gebouwd op verontreinigde grond. Op grond van artikel 8 van de Woningwet 
(Ww) stelt de gemeenteraad een Bouwverordening vast. Hierin worden onder meer regels gesteld ter 
voorkoming van het bouwen op verontreinigde grond. Op grond van artikel 7b Ww is het verboden om te 
bouwen in strijd met deze regels. Derhalve moet voorafgaand aan de vaststelling van het 
bestemmingsplan onderzoek worden gedaan naar de bodemverantreiniging in het plangebied en moet in 
kaart worden gebracht hoe de eventuele verontreiniging zal worden gesaneerd. 

10.2 Resultaten onderzoeken 

Er is archiefonderzoek uitgevoerd naar het mogelijke gevolg van vroegere activiteiten voor de 
milieuhygienische bodemkwaliteit voor het gehele Kenniskwartier (Archiefonderzoek locatie VU kwartier 
te Amsterdam, 29 september 2008). Op basis van dit archiefonderzoek is geconcludeerd dat het gehele 
gebied Kenniskwartier is aan te merken als niet verdacht. Uitzondering hierop vormen enkele 
deellocaties waar potentieel verdachte activiteiten (tanks/ bedrijfsactiviteiten/dempingen) hebben 
plaatsgevonden. Het bestemmingsplangebied Kenniskwartier Noord West behoort niet tot Mn van deze 
verdachte locaties blijkt uit de vervolgonderzoeken. 

Hiernaast is verkennend (Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek Gustav Mahlerlaan Noordstraok 
VU Kwartier te Amsterdam, 7 mei 2009) uitgevoerd. In de grand en het grondwater zijn geen 
verontreinigingen aangetrofien. Aan het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. De 
baggerspecie van de oostelijke en westelijke gelegen watergangen hebben als ontvangende waterbodem 
kwaliteitsklasse A. Tevens kan de baggerspecie van de oostelijke en westelijke gelegen watergangen 
worden toegepast op of in landbodem als baggerspecie met kwaliteitsklasse industrie en onder 
oppervlaktewater op waterbodem als baggerspecie met kwaliteitsklasse A. De baggerspecie van de 
centraal gelegen watergang heeft als ontvangende waterbodem kwaliteitsklasse schoon. De 
baggerspecie van de centraal gelegen watergang kan worden toegepast op of in landbodem als 
baggerspecie en onder oppervlaktewater op waterbodem met kwaliteitsklasse schoon. De baggerspecie 
van de drie watergangen zijn vrij verspreidbaar op aangrenzend perceel. De aangetrofien 
verontreinigingen geven geen aanleiding tot nader onderzoek of sanerende maatregelen. 

I.v.m. de aanleg van de parkeerkelder is ook nog aanvullend bodemonderzoek (Aanvullend 
bodemonderzoek Gustav Mahlerlaan te Amsterdam, 16 augustus 2010) uitgevoerd. De grand is 
maximaal licht veontreinigd. Het verhoogde gehalte aan minerale olie heeft een natuurlijke herkomst. In 
het grondwater is niets verontreinigends aangetrofien. Aan het maaiveld en in de grond is geen 
asbestverdacht materiaal of as best waargenomen. Indicatief zijn de resultaten van de af te graven grond 
als toe te passen bodem getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit en geciassificeerd als 'schoon'. De af 
te voeren grond kan worden hergebruikt op de locatie of worden afgevoerd naar een erkend verwerker. 
De bodemlaag onder de aan te leggen parkeerkelder is niet verontreinigd. 

10.3 Conclusie 

Uit het archiefonderzoek, verkennend en aanvullend onderzoek blijkt dat er naar verwachting geen 
dusdanige verontreingingen in de bodem aanwezig zijn dat deze aan uitvoering van het 
bestemmingsplan in de weg zouden staan. Geconcludeerd kan worden dat de bodemgesteldheid geen 
belemmering vormt voor vaststelling en uitvoering van het bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 11 Water 

11.1 Aigemeen 

Op grond van artikel 3.1.6, lid b van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moet in de toelichting bij het 
bestemmingsplan een beschrijving worden opgenomen over de wijze waarop rekening is gehouden met 
de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Oit is de zogenaamde waterparagraaf. 

Oeze waterparagraaf moet inzicht geven in de wijze waarop het waterbeleid is vertaald naar de plankaart 
en de regels van het bestemmingsplan. Oaarbij wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop bij 
het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding. Oaarbij wordt aandacht 
besteed aan de volgende onderdelen: 

1. ruimtelijk relevant waterbeleid; 
2. de taken van de waterbeherende instantie; 
3. het overleg met de waterbeherende instantie; 
4. het huidige watersysteem; 
5. het toekomstige watersysteem. 

De waterparagraaf geeft ook een weergave van de watertoets. Het doel van de watertoets is te 
waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing 
worden genomen bij aile waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets 
heeft betrekking op aile waterhuishoudkundige aspecten, zoals veiligheid, wateroverlast, riolering, 
watervoorziening, volksgezondheid, bodemdaling, grondwaterkwaliteit, verdroging en natte natuur. 

Hieronder wordt eerst de van toepassing zijnde regelgeving beschreven. Naast de Europese en nationale 
wetgeving worden ook de (beleids)regels van de bevoegde lagere organen genoemd. 

11.2 Toetsingskader 

11.2.1 Wet· en regelgeving 

Kaderrichtlijn Water 

De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater 
te beschermen om: 

1. van water afhankelijke ecosystemen in stand te houden en te verbeteren; 
2. de beschikbaarheid van water veilig te stellen en het duurzaam gebruik te bevorderen; 
3. het aquatisch milieu in stand te houden en te verbeteren door het voorkomen van verontreiniging; 
4. de gevolgen van overstroming en droogte te beperken. 

Op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten lidstaten ervoor zorgen dat uiterlijk in het jaar 2015 
een 'goede toestand' van de Europese wateren wordt bereikl. Om aan deze verplichting te voldoen 
stellen waterbeheerders op aile niveaus plannen voor waterbeheer in de zin van de Wet op de 
waterhuishouding op en nemen - indien noodzakelijk - maatregelen om de goede chemische en 
ecologische toestand te bereiken. 

Nationaal Waterplan 

Op 22 december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Oit komt in de plaats van de Vierde Nota 
Waterhuishoud·,ng. Het beleid in d·,t plan is gericht op: 

a. een goede bescherming tegen overstroming; 
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b. het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast en droogte; 
c. het bereiken van een goede waterkwaliteit; 
d. het veiligstellen van strategische watervoorraden. 

Keur 

De Waterschapswet zegt in artikel 78 dat het waterschap verordeningen mag opstellen voor de 
"behartiging van aan het waterschap opgedragen taken". De Keur AGV 2009 is de 
waterschapsverordening van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Op 26 november 
2009 heel! het Aigemeen Bestuur van AGV de Keur AGV 2009 (de Keur) vastgesteld. Deze Keur is op 
22 december 2009 in werking getreden voor het beheergebied van AGV. Met de Keur wil AGV de 
waterkwaliteit verbeteren, de doorstroming in sloten veilig stellen en de dijken sterk houden. Naar 
verwachting zal AGV in 2011 een nieuwe Keur vaststellen. 

In de toelichting bij de Keur is aangegeven dat de aanleg van vemard oppervlak in beginselleidt tot een 
grotere belasting van het oppervlaktewatersysteem en/of het rioleringssysteem, omdat pieken in de 
regenafvoer minder worden afgevlakt door infiltratie in de bodem. Bij nieuwbouw in stedelijk gebied, de 
verdichting van bestaand stedelijk gebied, de aanleg van kassen of de aanleg van wegen is sprake van 
het vemarden van gebieden waar voordien water in de bodem kon worden geborgen. De toename van de 
belasting van het oppervlaktewatersysteem als gevolg van de aanleg van vemard oppervlak dient daarom 
te worden gecompenseerd door de initiatiefnemer. Oat betekent dat het watersysteem na de realise ring 
van de vemarding in ieder geval niet zwaarder be last mag worden dan voordien. Daarom is het in de keur 
verboden om (zonder vergunning) meer dan 1000 m2 vemard oppervlak aan te leggen in bestaand of 
nieuw in te richten stedelijk gebied. Daar waar een initiatiefnemer of rechtspersoon meer dan de 
genoemde oppervlakte vemard oppervlak wil aanleggen dient deze vergunning aan te vragen bij het 
hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap stelt in de vergunning eisen aan de wijze van 
compensatie die in de vonm van voldoende waterbergend oppervlak in het plangebied dan wei andere 
vonmen van (tijdelijke) waterberging zal worden vereist. 

Legger 

De legger is een openbaar register van AGV waarin wordt bepaald aan welke eisen (diepte, hoogte, 
sterkte enz.) de wateren, dijken en kunstwerken moeten voldoen. Het is een openbaar register van het 
waterschap en dient als uitwerking van de Keur. 

Waterbeheerplan AGV 2010·2015 

Op 17 juni 2010 heel! het Aigemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht het 
Waterbeheerplan AGV 2010·2015 goedgekeurd. Het is het eerste waterbeheerplan van AGV in de 
nieuwe 6·jarige waterplancyclus van rijk, provincie en waterschap. Het waterbeheerplan heel! als litel 
meegekregen: Werken aan water, in en met de omgeving '. 

Het waterbeheerplan gaat in op de hoofdtaken van het waterschap: veiligheid, voldoende water, schoon 
water. Ook wordt aandacht gegeven aan de maatschappelijke (neven)taken: nautisch en vaarwegbeheer, 
recreatief medegebruik, natuurbeheer en cultuurhistorische, landschappelijke en architectonische 
waarden. Voor elk van deze thema's is aangegeven wat het wensbeeld is op de middellange termijn, 
wat de doelen zijn en de aanpak op hoofdlijnen is en op welke indicatoren de resultaten van dat taakveld 
worden beoordeeld. 

Provinciale waterplan 2010·2015 

In het Waterhuisplan "Beschermen, Benutten, Beleven en beheren" zijn de hoofdlijnen van beleid 
geformuleerd voor het beheer van het Noord·Holiandse watersysteem. 
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Het Waterplan geeft als strategische waterdoelen tot 2040 en aelies tot 2015 aan: 

Het waarborgen met waterschappen en Rijkswaterstaat van voldoende bescherming van mens, 
natuur en bedrijvigheid tegen overstromingrisico's via het principe: preventie (het op orde houden van 
de waterkeringen met aandacht vocr ruimtelijke kwaliteit), gevolgschade beperken (bijvoorbeeld 
waterbestendig bouwen daar waar nodig) en rampenbeheersing (bijvoorbeeld goede vluchtroutes en 
informatievoorziening). 

• De provincie zal samen met waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat zorgen dat water in 
balans en verantwoord benut en beleefd wordt door mens, natuur en bedrijvigheid. Het 
watersysteem en de beleving van het water wordt versterkt door deze te combineren met 
natuurontwikkeling, recreatie en/of cultuurhistorie. 

• De provincie zal samen met gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven 
zorgen vocr schoon en voldoende water door een kosteneffectief en klimaatbestendig grond- en 
oppervlaktewatersysteem. 

• De provincie zal samen met gemeenten, waterschappen en belanghebbenden zorgen vocr 
maatwerk in het Noord-Hollandse grond- en oppervlaktewatersysteem. Daarbij hanteert de provincie 
een integrale gebiedsontwikkeling. 

Een belangrijk middel vocr het realiseren van de provinciale waterdoelen is het via integrale 
gebiedsontwikkeling proactief zoeken naar kansrijke combinaties met veiligheid, economie, recreatie, 
landbouw, milieu, landschap, cultuur en natuur. Het Waterplan heeft vocr de ruimtelijke aspecten de 
status van een structuurvisie op basis van de Wet ruimtelijke ordening. In het Waterplan staan de 
ruimtelijke consequenties van ons waterbeleid. Aile ruimtelijke opgaven uit het Waterplan zijn integraal 
afgewogen bij de vaststelling van de Structuurvisie. 

11.2.2 Waterbeleid Visie Zuidas 

In de Visie Zuidas 2009 is reeds uitgebreid aandacht besteed aan water. Water is een ordenend en 
richtinggevend element bij ruimtelijke ontwikkelingen in Zuidas, bijvoorbeeld vocr de aantakking op de 
omgeving. Tegelijkertijd is waterberging en waterkwaliteit een beginsel vocr een duurzame stedelijke 
omgeving. 

De verdichting van Zuidas levert een flinke waterbergingsopgave op. Ter voorkoming van wateroverlast 
binnen en buiten Zuidas is het stand-still principe uitgangspunt. Dit betekent dat in de trits vasthouden, 
bergen en afvoeren, allereerst maximaal ingezet wordt op het vasthouden van het gevallen regenwater op 
kavelniveau, bijvoorbeeld door groene daken en waterpartijen (waterneutrale kavels). Voor berging vormt 
een robuust net van waterlopen de basis waarop aangetakt kan worden. In dit netwerk is de positie van 
het Dok belangrijk. Het Dok vormt aan de noordzijde als kunstwerk een verholen waterkering tussen 
twee watersystemen met een verschillend waterpeil. Daarom zijn minimaal twee robuuste nieuwe 
waterlopen vereist: aan de noordzijde de Irenegracht, aan de zuidzijde de De Boelegracht. 

Verder is aangegeven dat de Irenegracht bovendien als bevaarbaar water een extra dimensie aan Zuidas 
toe kan voegen. Grondwateroverlast kan worden voorkomen door gebieden integraal op te hogen, de 
aanleg van watergangen, integrale grondverbetering en het realiseren van grindkoffers. In ieder geval 
moet de afvoer van grondwater via het rioolstelsel worden voorkomen. 

Open water biedt piekberging in traditionele vorm, en biedt ecologische en gebruikswaarde. In een 
veranderend klimaat met toename van het aantal en de intensiteit van piekbuien is dit een wezenlijke 
duurzaamheidsvoorwaarde. De genoemde nieuwe waterlopen bieden echter niet voldoende waterberging. 
Een beperkt aantal gebieden buiten het plangebied Zuidas is aangewezen als bergingsruimte 
(Amstelpark, Gijsbrecht van Amstelpark en de Schinkeleilanden). Berging in alternatieve vormen zal 
hiernaast noodzakelijk zijn: water onder sportvelden, in of op parkeergarages, in de openbare ruimte, de 
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Dokconstructie, daktuinen of -vijvers. Deze noodzaak kan tot Mn van de visitekaartjes van Zuidas 
gemaakt worden, een voorbeeld van hoe in een hoogstedelijke omgeving de groeiende wateropgave 
zichtbaar wordt gemaakt. 

11.2.3 Projectgebied Kenniskwartier 

In het concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier zijn de uitgangspunten in overleg met Waternet verder 
uitgewerkt. 

Waterstructuuren kwaliteit 

Grote aanpassingen zijn gemaakt ten aanzien van eerdere ontwerpen voor de waterstructuur (Visie 
Zuidas 2009, Startbesluit Kenniskwartier). Een noordelijk gelegen oost-west verbinding is ruimtelijk niet 
mogelijk gebleken zonder hierbij een afdoende robuustheid aan de waterstructuur mee te geven. Ook 
het doortrekken van de De Boelegracht conform het projectbesluit De Boelelaan is komen te vervallen. 
Ruimtelijk gemotiveerd om de campus functie over de De Boelelaan heen beter te kunnen verbinden, 
alswel het verbinden van de VUmc en de campus over de Boechorststraat. Op het schaalniveau van het 
plangebied Zuidas heeft het Kenniskwartier zo een flinke wijziging van de waterstructuur teweeg 
gebracht. 

De belangrijkste aanpassing van de waterstructuur is dat de gracht in de Boelelaan wordt vervangen 
door een waterstructuur ten oosten en ten zuiden van de Universiteitskavel. De Boelelaan wordt hiermee 
een verbindende element en niet meer een scheidende element in het Kenniskwartier, met voldoende 
ruimte voor de afwikkeling van het doorgaand verkeer en inpassing van een kabel- en leidingenstrook. De 
hoofdingangen van de Universiteitsgebouwen en mogelijkheden voor voorzieningen in de plinten worden 
kenmerkend voor deze stadsstraat. De Spoorslagsloot (de watergang direct ten zuiden van de ringweg 
A 1 O-zuid) wordt ter hoogte van de afslag van de snelweg vervangen door een robuuste grindkoffer en 
ophoging van het maaiveld, waarmee ruimte ontstaat voor het doortrekken van de fietsroute van de 
Gustav Mahlerlaan en toekomstige ontwikkelingen aan de Amstelveenseweg. 

Door de wijzigingen in de waterstructuur zijn vrijwel aile waterthema's opnieuw beschouwd. De zuidelijke 
ligging en het dempen van de bestaande watergangen leidt ertoe dat watergangen uit het gebied 
verdwijnen. De waterstructuur wordt nu langs de randen van het projectgebied ontwikkeld en blijft zo een 
grens vonnen tussen het Kenniskwartier en de rest van Buitenveldert. 

Met het vervallen van de noordelijk loop in het watersysteem en het behouden van de bestaande 
waterinlaat vanuit De Nieuwe Meer onder de Amstelveenseweg door ontstaat hier een doodlopende tak. 
Dit staat haaks op het principe van een robuuste waterstructuur zonder doodlopende watergangen. 
Extra aandacht voor de waterkwaliteit is hierom gewenst. Oplossingen hierbij zijn een voldoende brede 
waterpartij, uitmonden van HWA-afvoer op de kop van de doodlopende watergang, een waterkunstwerk 
middels fontein die stroming en beluchting van het oppervlakte water verzorgt of een tijdelijke verbinding 
tussen Spoorslag- en Boelesloot. 

Waterberging 

In het Startbesluit Kenniskwartier is een waterbergingsopgave van 4,7 ha geformuleerd tezamen met 
een alternatieve waterberging van 10.000 m3 Deze kwantificering is conform de waterbergingskaart 
afgeleidt van de "Berekeningssytematiek en Referentiesituatie" (Waternet, 2008) voor het gehele 
plangebied van de Zuidas. Onder voorwaarde van een robuuste waterhuishouding kan een deel van de 
traditionele waterbergingsopgave middels alternatieve waterbergingen ingevuld worden. 

De grootschalige alternatieve waterbergingen op Zuidas zijn geprojecteerd onder de sportvelden in het 
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Kenniskwartier. Eerdere verkenningen hebben aangetoond dat een bergingskelder van 10.000 m3 per 
sportveld te realiseren is. De waterstructuur op de plankaart heeft een oppervlakte van 2.4 ha. De 
opgave voor extra waterberging is toegenomen tot 3.3 (2,3 ha vanwege het te kleine wateroppervlak en 
1,0 ha als 15%-compensatie voor de extra hoeveelheid verharding) doordat minder water in de plankaart 
voorkomt ten opzichte van de waterbergingskaart. Middels uitbreiding van de alternatieve waterberging 
kan dit worden opgelost. Van belang daarbij is dat dit in open verbinding met het watersysteem staat en 
onder voorwaarde dat het watersysteem robuust genoeg is om het water voldoende snel door het 
systeem te laten verplaatsen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het groene middenterrein binnen het 
zuidelijk dee I van het VUmc conform de plankaart als onverhard oppervlak ingericht wordt (dus met een 
waterdoorlatend maaiveld en zonder een ondergrondse parkeergarage). In plaats van de aanleg van extra 
oppervlaktewater wordt de waterberging gerealiseerd als alternatieve waterberging (1 rn' alternatieve 
waterberging is in de Zuidas ongeveer gelijk aan 2,5 m' oppervlaktewater). Deze extra alternatieve 
waterberging voor de afwijking tussen de plankaart en de waterbergingskaart rnoet een inhoud van 
minimaal 13.000 m' hebben. De totale hoeveelheid alternatieve waterberging in het deelgebied 
Kenniskwartier komt dan op 25.000 m' (circa 2,5 voetbalveld). 

Grondwater 

In een onderzoek van IBA (Wateradvies Kenniskwartier, versie 10 maart 2010, zie ook paragraaf 11.3) is 
een grondwater modellerlng voor de aangepaste waterstructuur opgenomen die laat zien dat rnet het 
verwijderen van de waterstructuren uit het middengebied en noordelijk deel er zonder aanvullende 
maatregelen een grondwaterstandstijging in het noord-westelijke deel optreedt. Bij dernping van de 
Spoorslagsloot zal een andere verticale afsluiting moeten worden gerealiseerd. De ondergrondse 
parkeergarages in de noordelijke kantorenstrook kunnen de kwelstrorning vanuit de Amstellands 
boezems belemrneren en de rol overnemen van de verticale afsluiting. Voor de ontwikkelende gebieden 
in het noordelijk deel dient plaatselijk een ophoging van het rnaaiveld plaats te vinden. Ook zal een 
grindwaterkoffer worden aangelegd ten noorden en westen van het VUrnc om de grondwaterstanden hier 
te beheersen, aangezien het hier i.v.rn. aanwezige bebouwing niet rnogelijk is om het maaiveld te 
verhogen. 

Hemelwater 

In de opeenvolgende visies en PvE's is tel kens de ambitie geuit om op rninirnaal 40% van het verhard 
oppervlak, het hemelwater vertraagd tot afvoer te brengen. Dit kan zowel op de daken van gebouwen, de 
kavel als de openbare ruimte. Dit kan rniddels een combinatie van groene/blauwe daken, 
infiltratievoorzieningen, waterpleinen, wadi's of eventuele andere technische oplossingen die ervoor 
zorgen dat hemelwater niet direct het oppervlaktewater belast. Waternet is voornemens orn dit vast te 
leggen in een waterretentie nota welke geldt zodra deze is vastgesteld. Deze eis kan in toekomstige 
bouwenveloppen worden vastgelegd. De combinatie van voldoende vertraagde afvoer van hemelwater en 
voldoende waterberging maken het tot een goed werkend systeern. Hemelwater wordt via een 
gescheiden rioolstelsel afgevoerd op het oppervlaktewater. 
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11.3 Resultaten onderzoek en conclusie 

In een rapportage van het ISA (Wateradvies Kenniskwartier, 10 maart 2010) worden de effecten van de 
ontwikkeling van het gehele deelgebied Kenniskwartier op het grondwater- en oppervlaktewatersysteem 
bepaald. Daarnaast worden oplossingsrichtingen aangedragen bij een onwenselijke be·invloeding van het 
watersysteem. Het bestemmingsplangebied en de daarin opgenomen ontwikkeling maakt van deze 
rapportage onderdeel uit en zal als een van de eerste kavels worden ontwikkeld vooruitlopend op de rest 
van het deelgebied Kenniskwartier. Uit het onderzoek blijkt dat met name het aspect grondwater en de 
effecten daarop als gevolg van de gehele ontwikkeling van het Kenniskwartier, en dus ook van 
voorliggend bestemmingsplan, de nodige aandacht verdient. 

Waterafvoer 

Een dee I van de Spoorslagsloot zal moeten worden gedempt om de bestemmingsplankavel te 
ontwikkelen. Hierdoor wordt de bestaande oost-westverbinding verbroken en buiten gebruik gesteld. Dit 
heeft tot gevolg dat het oppervlaktewater via andere watergangen in het Kenniskwartier moet worden 
afgevoerd. Uit berekeningen is gebleken dat dit tot een extra opzetting van het waterpeil kan leiden van 
maximaal 0.08 m. 

Waterberging 

Bij demping van bestaand water en toename van de verharding door o.a. bebouwing zal de belasting op 
het oppervlaktewater toenemen. Plaatselijke demping van oppervlaktewater moet worden 
gecompenseerd met de aanleg van nieuw oppervlaktewater of alternatieve waterberging (1 m3 
alternatieve waterberging is gelijk aan 2,5 m3 oppervlaktewater). Op de Zuidas geldt dat per 1000 m2 
extra vemard oppervlak 150 m2 extra wateroppervlak moet worden gerealiseerd. Naast de realisatie van 
de werkelijke waterberging moet er ook getracht worden circa 40% van het vemarde oppervlak als 
watervertragend in te richten. 

Uit het concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier blijkt dat als het gehele plangebied is ontwikkeld er in 
voldoende mate wordt gecompenseerd. Aangezien specifiek vocr deze bestemmingsplanontwikkeling in 
een eerder stadium moet worden gecompenseerd is naar andere oplossingen gezocht. Compensatie is 
reeds gerealiseerd in het Amstelpark en het Gijsbrecht van Amstelpark. 

Grondwaler 

In de huidige situatie vangt de Spoorslagsloot ten noorden van het Kenniskwartier de kwelstroming 
vanuit het noorden (de Amstellandboezem) op. Door (gedeeltelijke) demping van deze Spoorslagsloot 
zal de opvangende werking teniet worden gedaan en zal er een hogere grondwaterstand optreden ter 
plaatse van het Kenniskwartier. Oplossing om de grondwaterstand te verlagen is gelegen in het 
blokkeren van de grondwaterstromen van het noorden naar het zuiden door het bouwen van een 
ondergrondse constructie (in de vonm van parkeerkelders of damwanden) en door het ophogen van het 
maaiveld. Bij een gedeeltelijke demping van de Spoorslagsloot moet de afstand van de te handhaven 
sloot tot een nieuwe damwand / wand parkeerkelder worden geminimaliseerd (maximum afstand van 
circa 10 meter) om zo te voorkomen dat er alsnog grondwater van het noorden naar het zuiden kan 
stromen en tot een te hoge grondwaterstand leidt. 

Door de demping van de Spoorslagsloot en de aanleg van de parkeerkelder ontstaat een hogere 
grondwaterstand ten noorden van het bestemmingsplangebied. Ten noorden van het plangebied is het 
(hoger gelegen) talud van de A10 gesitueerd. De grondwaterstand blijft voldoende onder dit talud en het 
opgehoogde maaiveld zodat hier geen problemen ontstaan en wordt voldaan aan de gemeentelijke 
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grondwaternorm. 

Waterkwaliteit 

Door gedeeltelijke demping van de Spoorslagsloot, ter plaatse van dit bestemmingsplangebied, onstaan 
watergangen zonder doorstroming. Door een van de volgende oplossingen wordt de waterkwaliteit op 
peil gehouden: uitmonden van hemelwaterafvoer op de kop van de doodlopende watergang; een 
waterkunstwerk middels fontein die stroming en beluchting van het oppervlaktewater verzorgt of een 
tijdelijke verbinding tussen Spoorslag- en 80eleslool. 

11.4 Watertoets 

Het concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier en de daarin opgenomen waterparagraaf is in overteg met 
Waternet tot stand gekomen. Waternet heeft zitting gehad in de projectgroep en via die projectgroep 
haar inbreng geleverd. Inhoudelijk wordt kortheidshalve verwezen naar het gestelde onder paragraaf 
11.2.3. 
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Hoofdstuk 12 Natuur en Landschap 

12.1 Algemeen 

Twee wettelijke regelingen zijn van belang: 

1. de Natuurbeschermingswet 1998 (NBW 1998) vocr de gebiedsbescherming; 
2. de Flora- en faunawet (FFW) vocr de soortenbescherming. 

Daarnaast zijn waardevolle gebieden uit de ecologische hoofdstructuur beschermd op basis van beleid, 
zoals het Structuurschema Groene Ruimte of het provinciale ecologische beleid. De effecten van de 
ontwikkeling op beschermde natuurgebieden en beschermde soorten moeten worden onderzocht en 
getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. 

12.2 Toetsingskader 

Natuurbeschermingswet 

Onder de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) zijn gebieden aangewezen die onderdeel uitmaken van 
de Europese ecologische hoofdstructuur (Natura 2000 gebieden). Indien een ruimtelijke ontwikkeling 
plaatsvindt in of in de nabijheid van een Natura 2000 gebied (externe werking) moet worden onderzocht 
of de ontwikkeling de kwaliteit van het gebied kan verslechteren of verstoren. Indien het 
bestemmingsplan de kwaliteit van een Natura 2000 gebied kan verslechteren of verstoren (dit wordt de 
verslechterings- en verstoringstoets genoemd) dient er een vergunning op grond van de Nb-wet te 
worden aangevraagd. Ais de activiteit waarvoor een vergunning op grond van de Nb-wet nodig is, 
(onlosmakelijk) samenhangt met activiteiten waarvoor tevens een omgevingsvergunning nodig is, wordt 
de vergunning op grond van de Nb-wet opgenomen in de omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag is in 
dat geval het bestuursorgaan dat de omgevingsvergunning verleend (in de meeste gevallen het college 
van B& W van de betreffende gemeente), maar Gedeputeerde Staten hebben verplicht adviesrecht 
waarvan niet mag worden afgeweken. 

Indien het plan bovendien mogelijk significante negatieve gevolgen heelt vocr deze gebieden dient een 
passende beoordeling gemaakt te worden. Significant negatieve gevolgen treden op als de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 gebied worden aangetast. Is dit het geval, dan kan 
aileen een vergunning worden verkregen indien wordt voldaan aan de zogenaamde ADC-criteria. Oat wil 
zeggen vocr het plan moeten dan geen alternatieven zijn, er dient sprake te zijn van een dwingende 
reden van groot openbaar belang en er is voorzien in compenserende maatregelen. 

Flora en faunawet 

Op grond van de Flora en Faunawet (Ffw) zijn vrijwel aile in het wild en van nature in Nederland 
voorkomende dieren beschermd. De Ffw bevat verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, 
verontrusten of verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere 
voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De wet en bijbehorend Besluit vrijstelling beschermde 
dier- en plantensoorten (Vrijstellingenbesluit) kent verschillende beschermingsregimes vocr diverse 
soorten. 

Voor algemene soorten, geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen of beheer en onderhoud een vrijstelling van 
de verbodsbepalingen van de Ffw. Voor overige soorten is geen ontheffing nodig indien de Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een gedragscode heelt goedgekeurd vocr het uitvoeren van 
de werkzaamheden. 
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De gemeente Amsterdam heeft een gedragscode opgesteld die de Minister van LNV heeft goedgekeurd. 
Bij naleving van deze gedragscode geldt er dan ook een vrijstelling vocr de uitvoering van 
werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting. Voor tabel 3, bijlage IV Habitatrichtlijn-soorten en vogelsoorten geldt deze vrijstelling echter 
niet bij ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting. Indien een verbodsbepaling van de Ffw aan de orde is, 
zal vocr deze soorten ontheffing moeten worden aangevraagd. 

Ontheffingen mogen slechts worden verleend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige 
staat van instandhouding van de soort. In het geval van soorten die zijn opgenomen op bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn, kan ontheffing slechts worden verleend wanneer er, naast de voorwaarde dat geen 
afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, geen andere 
bevredigende oplossing bestaat en met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te 
wijzen, belangen. 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan moet worden onderzocht of de Ffw aan de uitvoering van 
het bestemmingsplan in de weg staat. Dit zal zich voordoen wanneer de uitvoering van het 
bestemmingsplan tot ingrepen noodzaakt waarvocr geen vrijstelling geldt of geen ontheffing op grond van 
de Ffw kan worden verleend. In dat geval is het bestemmingsplan vanwege de Ffw niet uitvoerbaar. 

Het bevoegd gezag vocr de verlening van ontheffingen is de Minister van LNV. Indien de handelingen 
waarvoor ontheffing nodig is, (onlosmakelijk) samenhangen met activiteiten waarvoor tevens een 
omgevingsvergunning nodig is, wordt de Ffw-ontheffing opgenomen in de omgevingsvergunning. Het 
bevoegd gezag is in dat geval het bestuursorgaan dat de omgevingsvergunning verleent (in de meeste 
gevallen het college van B& W van de betreffende gemeente), maar de minister van LNV heeft verplicht 
adviesrecht waarvan niet mag worden afgeweken. 

12.3 Resultaten onderzoeken en conclusie 

Het bestemmingsplangebied maakt geen onderdeel uit van en ligt ook niet in de nabijheid van een 
gebied dat is aangewezen als Europese ecologische hoofdstrucluur (Natura 2000 gebieden) of als 
provinciale ecologische hoofdstructuur. Ook maakt het bestemmingsplangebied geen onderdeel uit van 
de Hoofdgroenstructuur. 

Uit de natuurtoets blijkt dat er (op eventuele vleermuizen na) geen op grond van de Flora en Fauna wet 
ontheffingsplichtige diersoorten voorkomen in het plangebied. Uit nader onderzoek zou kunnen blijken 
dat er vaste verblijfplaatsen vocr vleermuizen aanwezig zijn. Ais blijkt dat er inderdaad vaste 
verblijfsplaatsen vocr vleermuizen aanwezig zijn dan kunnen voldoende mitigerende maatregelen worden 
uitgevoerd. Door het nemen van voldoende mitigerende en compenserende maatregelen is een 
ontheffingsaanvraag niet nodig. Maatregelen waar aan kan worden gedacht zijn het aanbrengen van 
verblijfplaatsen vocr vleermuizen in de nieuwbouw en planten van planten, struiken en bomen afgestemd 
op de voedselbehoefte van vleermuizen. Het bestemmingsplan laat deze maatregelen toe. 

Bij het kappen van bomen en het verwijderen van struiken en ruigte wordt rekening gehouden met het 
broedseizoen van vogels. Afhankelijk van soort en weer loopt dit seizoen van half februari tot augustus. 
Het verwijderen van ruigte en struweel wordt in een richting uitgevoerd zodat kleine zoogdieren kunnen 
vluchten. 

De dempingswerkzaamheden worden buiten de voortplantingstijd (april - augustus) van vissen 
uitgevoerd. Het water wordt in een richting en rustig gedempt zodat vissen kunnen vluchten en/of het 
water wordt middels elektrisch vissen leeggevangen. 
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Onder de voorwaarde dat bovenstaande mitigerende maatregelen voldoende worden uitgevoerd is er 
geen negatief effect te verwachten op de beschermde soorten. De Flora en faunawet staat dan ook niet 
in de weg aan de uitvoering van dit bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 13 Duurzaamheid 

13,1 Duurzaamheid Zuidas 

In de Zuidas, waar dit bestemmingsplangebied Kenniskwartier Noord West onderdeel van uitmaakt, 
speelt duurzaamheid al jaren een prominente rol, hetgeen ook uitgewerkt is in het Duurzaamheidsplan 
van de Zuidas (2008). Belangrijk duurzaamheidaspect aan het concept van de Zuidas is dat op een 
locatie sprake is van een sterke verdichting rondom een OV-knooppunt. Door realisatie van 
kantoorruimte, woningen en voorzieningen op een locatie die goed met het openbaar vervaer te bereiken 
hoeven dergelijke ontwikkelingen niet op diverse andere locaties gerealiseerd te worden. 

Het Duurzaamheidsplan Zuidas van mei 2008 bevat de volgende ruime definitie van duurzaamheid: 
'duurzame ontwikkeling staat voor het behoud van de natuurlijke omgeving, minimaal gebruik van 
niet-vernieuwbare bronnen en materialen, het ondersteunen van sociale vooruitgang door gezondheid en 
welzijn, gelijkheid en kansen, en het bevorderen van verbonden, actieve en veilige gemeenschappen en 
economische groei'. Ook wordt het Brundtland-rapport (1987) aangehaald: 'Een duurzame ontwikkeling 
geeft vorm aan de behoeftes van de huidige tijd zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties te 
beperken'. 

In het Duurzaamheidsplan Zuidas is een groot aantal concrete plannen en acties opgenomen. Deze zijn 
opgehangen aan acht aandachtsgebieden, waarbij voor elk aandachtsgebied doelstellingen zijn 
geformuleerd. Voor elk aandachtsgebied is tevens een aantal concrete maatregelen of aelies benoemd. 
De aandachtsgebieden zijn: 

1. Energie en C02 
2. Gezondheid en welzijn 
3. Diversiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid 
4. Materiaal 
5. Alval 
6. Verkeer en mobiliteit 
7. Microklimaat 
8. Ecologie en landschap 

Op enkele thema's wordt hieronder nader ingegaan. Voor een uitgebreide en volledige beschrijving kan 
het Duurzaamheidsplan Zuidas geraadpleegd worden. 

Aigemeen 

De hoge concentratie van wonen en werken aan de Zuidas vergroot de mogelijkheden om op projects
en gebiedsniveau efficiencyslagen te maken waar het gaat om (gemeenschappelijke) voorzieningen, het 
gebruiken van energieoverschotten voor energietekorten, etc. In de ondergrond dienen daarvoor de 
voorzieningen te worden getroffen. Eerder heeft Zuidas al aangetoond dat de aanleg van een integrale 
leidingentunnel de nagestreefde efficiency naderbij brengt. In ontwerpen van gebouwen en ook van een 
gebied kan rekening worden gehouden met voorzieningen als PV-panelen die nu nog (te) duur zijn, maar 
waarvan een prijsdaling wordt voorzien. Flexibiliteit is daarbij het leidende principe. 

Energie en C02 

De mogelijkheden van warmte-koudeopslag zijn ge'(nventariseerd en zullen zo optimaal mogelijk worden 
ingezet bij de ontwikkeling van de Flanken. Stadsverwarming en Stadskoeling leveren de rest van de 
energie. De optimale mix wordt door de gebruikers zelf bepaald. Zuidas laat daartoe een onderzoek 
instellen door het Centrum voor Energievraagstukken (evE) van de UvA. Door samenwerking komt men 
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tot optimalisatie zowel in de be perking van uitstoot als in de kosten. Eigen energieopwekking zal voorts 
bestaan uit PV-panelen. Van windenergie kan op deze locatie, gezien de nabijheid van Schiphol met 
aile beperkingen vandien, geen substantiele bijdrage worden verwachl. In voorliggend bestemmingsplan 
is warmtekoude opslag mogelijk gemaakt. 

Klimaat en water 

Het beperken van het 'urban heatisland effect' is een stedenbouwkundige en architectonische opgave. 
De diverse stedenbouwkundige plannen voorzien reeds in voldoende 'natuurlijke ventilatie' van het 
gebied, zonder dat dit leidt tot wind hinder in andere seizoenen. Materiaalgebruik voor de gevels van 
gebouwen en bomen kunnen het effect verder beperken. Het gebied is echter wei een stedelijk gebied. 
Enige extra opwarming in de zomer is niet te voorkomen. 

Materiaal en afval 

De Zuidas zelf zet vooral in op het voorkomen van afval door 'slimmer' te bouwen. Hierdoor zijn 
gewichtsbesparingen bij gebouwen mogelijk tot 60%. Dat scheelt niet aileen materiaal, maar ook 
transport en het voorkomen van het afvoeren van bouwmateriaal als afval. In de open bare ruimte wordt 
door standaardisering van het materiaal de mogelijkheid van hergebruik groter. Slimme aanleg van 
(ondergrondse) infrastructuur moet ertoe leiden dat de openbare ruimte niet voortdurend 'op de schop' 
hoeft. 

Leefklimaat 

De onderlinge cohesie wordt vergroot door realisatie van de verschillende deelgebieden van de Flanken. 
Het leefklimaat wordt hierdoor duidelijk versterkt, omdat dan sprake is van doorlopende structuren, 
minder braakliggende/donkere plekken, waardoor het gebied toekomstvaster wordt. 

In een private erfpachtovereenkomst met de ontwikkelaar van het kantoorgebouw zijn afspraken 
vastgelegd dat het gebouw voldoet aan de normstelling van BREEAM excellent. 

Veel duurzaamheidsconcepten en -filosofieen (zoals BREEAM, C2C, Duurzaam bouwen) richten zich 
o.a. op het concrete niveau van producten, productieprocessen en gebouwen. Voor ruimtelijke plan- en 
besluitvorming (het niveau van de gebiedsontwikkeling), bestaat er (ondanks al de aandacht die daar al 
decennia aan wordt geschonken) geen duidelijk kader. Veel aandacht richt zich (niet ten onrechte) op 
gebouwen. 

13.2 BREEAM 

BREEAM is een meetinstrument voor de beoordeling van de duurzaamheid van gebouwen. De afkorting 
staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. De toevoeging NL 
geeft aan dat het de voor Nederlandse markt aangepaste versie betreft. In Engeland wordt inmiddels 20 
jaar met BREEAM gewerkt, en ook daarbuiten wordt BREEAM (International) vaak toegepast. 

De methode is inmiddels ruim een jaar beschikbaar voor de Nederlandse markt en het lijkt erop dat het 
zich ontwikkelt tot de duurzaamheidstandaard in Nederland. Grote ontwikkelaars en beleggers werken 
inmiddels met het label. Het succes is mede te danken aan de transparante wijze waarop wordt 
gewerkt en de kwaliteitsborging van het label. Op basis van het ontwerp van het gebouw vindt een eerste 
toets plaats waarmee een Voorlopig Certificaat, met beperkte houdbaarheid, kan worden verkregen. Na 
ingebruikname van het gebouw voigt een definitieve toetsing op duurzaamheid voor het Definitieve 
Certificaat. Beide toetsen worden nog (steekproefsgewijs) geverifieerd door de Dutch Green Building 
Council, de licentiehouder van BREEAM in Nederland. Hiermee wordt de kwaliteit gegarandeerd. 

Kenniskwartier Noord West (concept) 



biz. 81 

Binnen BREEAM wordt vastgoed op een groot aantal duurzaamheidaspecten beoordeeld. Deze zijn 
ondergebracht in een negental categorieen. leder categorie heeft een vastgestelde weging. De negen 
categorieen met hun wegingen zijn: 

• Management 12% 
• Gezondheid 15% 
• Energie 19% 
• Transport 8% 
• Water 6% 
• Materialen 12,5% 
• AfvaI7,5% 
• Landgebruik en ecologie 10% 
• Vervuiling 10% 

De scores die behaald kunnen worden zijn: 

• Pass minimaal 30% 
• Good minimaal 45% 
• Very Good minimaal 55% 
• Excellent minimaal 70% 
• Outstanding minimaal 85% 

In een private erfpachtovereenkomst met de ontwikkelaar van het kantoorgebouw is vastgelegd dat het 
kantoorgebouw wordt gerealiseerd met als score BREEAM Excellent. 

Naast gebouwgebonden credits, worden ook een aantal omgevingsfactoren beoordeeld. Hiermee worden 
in feite de keuze voor een goede (duurzame) locatie gestimuleerd. Het is juist op dit vlak dat de 
uitvoering van het gemeentelijk duurzaamheidbeleid aansluiting vindt bij duurzaam vastgoed. Bij de 
vergelijking tussen de aspecten van het duurzaamheidbeleid voor het Kenniskwartier en de categorieen 
van BREEAM-NL zijn de overeenkomsten zichtbaar. Positieve omgevingsfactoren als gevolg van het 
duurzaamheidbeleid dragen dus direct bij aan de score van het vastgoed. 
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Hoofdstuk 14 Hoogbouwaspecten 

14.1 Bezonning 

In het concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier wordt ingegaan op het aspecten bezonning en 
lichttoetreding. 
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De plankaart en voorbeeldverkaveling zijn zo opgesteld dat er voldoende woonkwaliteit gerealiseerd kan 
worden. Dit lukt door bijvoorbeeld de hoogte van de bebouwing direct aan de woningen lager te houden 
(geen torens) en de binnenterreinen op een minimaal maat te houden. 

Er bestaan overigens geen landelijk wettelijk vastgelegde normen of eisen waaraan plannen ten aanzien 
van de bezonning in relatie tot bestaande functies moeten voldoen. In het Bouwbesluit is wei regelgeving 
voor daglichttoetreding opgenomen maar dit heeft geen betrekking op schaduwwerking van het ene 
gebouw op het andere. len einde de resul!aten van het bezonningsonderzoek te kunnen beoordelen kan 
gebruik gemaakt worden van een INO-norm. Deze norm (of een afgeleide daarvan) word! door 
verschillende gemeenten gehanteerd bij het uitvoeren van een bezonningsstudie bij een 
gebiedsontwikkeling. De INO-norm gaat uit van het criterium da! woningen ten minste 2 mogelijke 
bezonningsuren per dag op het midden van de vensterbank aan de binnenkant van het raam moeten 
krijgen gedurende de periode van 19 februari tot 21 oktober (gedurende 8 maanden). Op basis hiervan 
kan de schaduwwerking beoordeeld worden. De INO-norm geeft ten aanzien van de bezonningsuren 
een richtlijn . 

De nieuwbouw die door het bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt betreft geen woningbouw. Ook in 
de directe nabije omgeving is geen woningbouw voorzien. Het plan voldoet aan de gehanteerde criteria. 

Figuur 13a tim 13d Bezonningsdiagram voorbeeldverkaveling Kenniskwartier 
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Figuur 13a 21 maart, 10.00 uur 
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Figuur 13b 21 maar!, 12.00 uur 

Figuur 13c 21 maar!, 14.00 uur 
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Figuur 13d 21 maart, 16.00 uur 

14.2 Windhinder 

Op basis van het stedenbouwkundig plan vocr het gehele Kenniskwartier is een indicatief onderzoek 
verricht naar de te verwachte windklimaatsituatie in het gehele Kenniskwartier (Windklimaatonderzoek 
op basis van CFD-berekeningen, Peutz d.d. 5 oktober 2010). Het bestemmingsplangebied maakt hier 
onderdeel van uit. Hieruit blijkt dat het windklimaat in het bestemmingsplangebied Kenniskwartier Noord 
West op basis van deze eerste indicaties ongunstig is . Dit ongunstige windklimaat wordt veroorzaakt 
door de vrij brede open straten om het bestemmingsplangebied heen in combinatie met de vrij open 
ligging vocr de overheersende windrichtingen. Tijdens de fase van uitwerking van het bouwplan is het 
mogelijk om het windklimaat te verbeteren. Hiervocr zijn verschillende oplossingen denkbaar zoals het 
plaatsen van windremmende elementen bij de hoeken van het gebouw. Deze uitwerkingen kunnen het 
lokale windklimaat fors verbeteren en op deze wijze kan alsnog een gunstig windklimaat worden bereikt. 
In dit bestemmingsplan is een nadere eis regeling opgenomen waarmee burgemeester en wethouders 
ter voorkoming van eventuele wind hinder nadere eisen kunnen stellen met betrekking tot de plaatsing en 
vormgeving van gebouwen. Deze regeling heet! betrekking op een gebouw hoger dan 30 meter. In dat 
kader kunnen burgemeester en wethouders van een initiatiefnemer van een bouwplan verlangen dat een 
onderzoek naar eventuele wind hinder wordt overlegd. In het uiterste geval kan het daarbij gaan om een 
windtunnelonderzoek. 

14.3 Luchthavenindelingsbesluit (LIB) 

Het oorspronkelijke Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) stamt uit 2002, en is op 31 augustus 2004 
gewijzigd in werking getreden. Het LIB is een Aigemene Maatregel van Bestuur, die gebaseerd is op 
artikel 8.4 van de Wet luchtvaart. 

Met het LIB wordt in kaartmateriaal een zogenaamd beperkingengebied vastgesteld . Het LIB bevat vocr 
dat beperkingengebied regels waarbij beperkingen zijn gesteld ten aanzien van de bebouwing en het 
gebruik van gronden, vocr zover die beperkingen noodzakelijk zijn met het oog op de veiligheid en de 
geluidsbelasting in verband met de nabijheid van de luchthaven. 

Gemeente Amsterdam 



biz. 86 

De genoemde beperkingen betreffen: 

1 . De bebouwing en het gebruik van gronden in verband met het externe-veiligheidsrisico vanwege het 
luchthavenverkeer; 

2. De bebouwing en het gebruik van gronden in verband met de geluidsbelasting vanwege het 
luchthavenverkeer; 

3. De maxima Ie bouwhoogte van objecten in, op of boven de grond in verband met de veiligheid van het 
luchthavenverkeer; 

4. Bebouwing die, of een gebruik dat vogels aantrekt, in verband met de veiligheid van het 
luchthavenverkeer. 

Bij de eerste twee van de bovengenoemde typen beperkingen zijn in ieder geval gronden aangewezen 
die niet gebruikt dan wei bebouwd mogen worden ten behoeve van woningen, of andere in het besluit 
aangewezen gebouwen. 

Overigens wordt het LIB rond het jaar 2014 herzien. Ten tijde van het opstellen van het voorliggende 
bestemmingsplan was het nog niet duidelijk wat de gevolgen van dat toekomstige LIB zullen zijn. 

In artikel 8.8 lid 1 van de Wet luchtvaart is bepaald dat onder andere bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan het LIB in acht moet worden genomen. 

Het voorliggende plan valt geheel binnen het beperkingengebied van het LIB. Op grond van artikel 2.2.2, 
eerste lid , van het LIB zijn op gronden die zijn aangewezen op de kaarten in bijlage 4 bij het besluit 
geen objecten toegestaan die hoger zijn dan de op de kaarten aangegeven maximale waarden. 

Op onderstaande figuur is voor het plangebied aangegeven welke waarden dit zijn. De hoogtes zijn 
gerelateerd aan de referentiehoogte van de luchthaven: -4.00 m NAP. Dit betekent dat van de op de 
onderstaande kaart aangegeven hoogtes nog vier meter moet worden afgetrokken om te komen tot de 
maximaal toelaatbare hoogtes ten opzichte van N.A.P. in het projectgebied Kenniskwartier Noord West. 

Figuur 14 Uitsnede hoogtebeperkingen LIB 

De maximaal toelaatbare bouwhoogte van het LIB ter plaatse van het bestemmingsplangebied loopt op 
van circa 59,5 meter + N.A.P. aan de westkant van het gebied tot ongeveer 60,9 meter + N.A.P. aan de 
oostkant van het plangebied. Dit is inclusief ondergeschikte bouwdelen als technische ruimten en 
technische installaties. Deze hoogtes zijn ook als maximaal toegelaten in de regels opgenomen. 
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maximale bouwhoogte: 59,5 meter aan de westkant van het bestemmingsvlak onder een hellingshoek 
van 0,9' tot 60,9 meter aan de oostkant van het bestemmingsvlak. Peil = N.A.P. 

De hoogte van het bestaande maaiveld van de Gustav Mahlerlaan is circa 0,50 meter - NAP. 

Het LIB vormt dan oak geen belemmering voor vaststelling en uitvoering van het bestemmingsplan. 

Gemeente Amsterdam 



biz. 88 

Kenniskwariier Noord West (concept) 



biz. 89 

Hoofdstuk 15 Cultuurhistorie en archeologie 

15.1 Algemeen 

Cultuurhistorie omvat vele aspecten zoals het archeologisch erfgoed. (archeologische) monumenten. 
landschappelijke elementen en structuren, stedenbouwkundige structuren en delen van de 
infrastructuur. Het binnen een plangebied aanwezige cultuurhistorische erfgoed moet worden behouden 
en vormt de basis voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat niet aileen om de erkende 
monumenten. De wijze van bescherming via het bestemmingsplan is afhankelijk van de karakteristiek 
van de cultuurhistorische elementen of gebieden, maar ook van de strategieen: instandhouding, 
aanpassing en vernieuwing. Het gaat om maatwerk. Van belang zijnde aspecten zijn: (archeologische) 
rijksmonumenten, (toekomstige) gemeentelijke monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten 
(kaart 5 van het streekplan), cultuurhistorisch waardevolle of karakteristieke bebouwingsstroken, 
gebouwen en onderdelen van dorpskernen alsmede bekende en te verwachten archeologische waarden. 

In gebieden waar archeologische waarden voorkomen, of een reele verwachting bestaat dat zij aanwezig 
zijn, zal hiermee rekening moet worden gehouden bij het ontwikkelen van gebied. Het archeologisch 
erfgoed kan zijn: 

1 . beschermde terreinen op grond van de Monumentenwet; 
2. terreinen van groot archeologisch belang volgens de Archeologische Monumenten Kaart; 
3. terreinen met reele archeologische verwachtingswaarden volgens de Indicatieve Kaart 

Archeologische Waarden. 

Het archeologisch erfgoed bestaat uit voorwerpen en structuren die in de bodem bewaard zijn. Ook 
landschappelijke of infrastructurele elementen kunnen een archeologische waarde hebben. Deze 
materiele overblijfselen vonmen een onderdeel van onze leefomgeving waarvan het behoud of de 
ontsluiting op maat gesneden maatregelen vergt. Het archeologisch bodemarchief levert een bijdrage 
aan de cultuurhistorie van onze stad en maakt de beleving van het verleden bovendien tastbaar. 

Vanwege het ruimtelijke karakter van het bodemarchief vertoont het archeologisch beleid raakvlakken 
met dat van de ruimtelijke ordening. Door de invoering van de nieuwe Monumentenwet 1988 in 
september 2007 is archeologische zorg formeel ge'lntegreerd in de ruimtelijke ordening. Een essentieel 
uitgangspunt van de nieuwe wet is dat het erfgoed in de bod em beter wordt beschermd. Dit betekent dat 
bij ruimtelijke planontwikkeling vroegtijdig rekening wordt gehouden met archeologisch erfgoed. Ais 
behoud in de bodem geen optie is, dan is, voorafgaand aan de bodemverstoring, onderzoek nodig om 
archeologische overblijfselen te documenteren en de informatie en vondsten te behouden. In de 
dichtbebouwde stedelijke omgeving is in de praktijk doorgaans sprake van deze laatste optie. 

15.2 Toetsingskader 

Monumentenwet 

De Monumentenwet 1988 biedt bescherming aan de bescherming van monumenten en stads- en 
dorpsgezichten. Per 1 september 2007 is de wijziging van de Monumentenwet ten behoeve van de 
archeologische monumentenzorg 1988 (Wet op de archeologische monumentenzorg) in werking 
getreden. Daarin is bepaald dat de gemeenteraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan als 
bedoeld in artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en bij de bestemming van de in het plan 
begrepen grond, rekening houdt met de in de grond aanwezige dan wei te verwachten monumenten. 

Oat betekent dat bij de vaststelling van een bestemmingsplan niet aileen rekening moet worden 
gehouden met bekende monumenten, maar ook met de omstandigheid dat in bepaalde terreinen nog 
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archeologische resten in de bodem kunnen worden aangetroffen. Om zo tijdig mogelijk hierop te kunnen 
anticiperen is het nodig de archeologische verwachting van een gebied in kaart te brengen door middel 
van een archeologisch bureauonderzoek. 

In het belang van de archeologische monumentenzorg kan in een bestemmingsplan voor het bouwen 
van een bouwwerk of het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden hiervoor 
een omgevingsvergunning verplicht worden gesteld. Daarbij kan in een bestemmingsplan in het belang 
van de archeologische monumentenzorg bepaald worden dat de aanvrager van een omgevingsvergunning 
een rapport dient te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de 
aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders in 
voldoende mate is vastgesteld. Aan een omgevingsvergunning kunnen voorschriften worden verbonden. 

Archeologiebeleid Provincie Noord-Holland 

Met het in werking treden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is de verhouding tussen de provincie 
en de gemeenten gewijzigd. In het beleidskader Landschap en Cultuurhistorie Noord-Holland omschrijft 
de provincie haar rol. Hierbij staat de samenwerking met gemeenten op basis van gemeentelijke en de 
provinciale structuurvisie centraal. Tevens handhaaft de provincie de Belvedere-benadering, waarin 
behoud van cultuurhistorie door ontwikkeling wordt nagestreefd. Ais toetsingskader voor 
bestemmingsplannen en projectbesluiten met een Beeldkwaliteitplan hanteert de Provincie tevens het 
beleidskader en het streekplan. Op grond van de Wro dienen gemeenten bij de vaststelling van 
bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen de Provinciale Ruimtelijke Verordening 
in acht te nemen. 

In het beleidskader is opnieuw de Cultuur Historische Waardenkaart (CHW) opgenomen, waarin 
gebieden, die naar verwachting archeologisch waardevol zijn, zijn aangewezen als provinciale 
archeologische attentiegebieden. De waardestellingen van de CHW zijn bedoeld als primaire algemene 
indicaties die per specifiek plangebied nadere invulling en precisering behoeven. 

De provinciale beleidsintentie is om invulling aan de primaire doelstelling van het Verdrag van Malta te 
geven en archeologische reservaten aan te wijzen. Deze gebieden dienen om archeologische 
monumenten duurzaam te beschermen en te beheren en daarmee voor toekomstig onderzoek te 
bewaren. Daarnaast betrekt de provincie nadrukkelijk culturele waarden, waaronder ook archeologie, bij 
de realisatie van de ruimtelijke- en stedelijke vernieuwing. 

Archeologiebeleid Amsterdam 

In aansluiting op het rijks- en provinciaal beleid besteedt de gerneente specifieke aandacht aan 
vroegtijdige inpassing van archeologie in de ruimtelijke ordeningsprocessen. Uitgangspunt hierbij is een 
kwalitatief adequaat beheer van het cultureel erigoed met aandacht voor een efficiente voortgang van 
bouwprocessen en kostenbeheersing. 

De nieuwe wetgeving schrijft voor dat bij vaststelling van een nieuw bestemmingsplan altijd een nadere 
waardestelling nodig is van de aanwezige archeologische verwachting in de vorm van een 
bureauonderzoek. Dit bureauonderzoek behelst een specificatie van eventuele archeologische waarden 
binnen een specifiek plangebied en een advies met betrekking tot het daarbij behorende beleid en/of te 
nemen maatregelen. Bij de formulering van het beleid staat altijd een realistische balans tussen het 
archeologische belang ten opzichte van de voortgang van het ruimtelijke ontwikkelingsproces in de stad 
centraal. 

Op basis van het bureauonderzoek wordt beoordeeld of een beschermende regeling in het 
bestemmingsplan nodig is, en zo ja, op welke wijze dat dient te gebeuren. Indien het bureauonderzoek 
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leidt tot een bepaalde archeologische verwachting, dan kan in het bestemmingsplan een regeling 
worden getroffen in die zin dat in aangegeven gevallen de aanvrager om een omgevingsvergunning een 
rapport dient te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein , dat blijkens de aanvraag 
zal worden verstoord, naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders in voldoende 
mate is vastgesteld (archeologisch rapport). Op grond van dat archeologisch rapport kunnen eventueel 
voorschriften aan de omgevingsvergunning worden gesteld. 

Ondanks de getroffen maatregelen om vooraf archeologisch onderzoek in te plannen kunnen 
toevalsvondsten bij bouwprojecten worden aangetroffen. Hiervoor blijft de meldingsplicht van kracht 
(artikel 53 Monumentenwet 1988). Deze houdt in dat, ondanks getroffen maatregelen om vooraf 
archeologisch onderzoek in te plannen, bij toevalsvondsten Bureau Monumentenzorg en Archeologie per 
ommegaande dient te worden ge·informeerd door de uitvoerder of opdrachtgever. 

15.3 Resultaten onderzoeken 

Door Bureau Monumentenzorg & Archeologie van Amsterdam is archeologisch bureauonderzoek 
uitgevoerd (zie bijlage Archeologisch bureauonderzoek, plangebied Kenniskwartier, BO 10-039 
Amsterdam d.d. juni 2010 en Erratum beleidsregels archeologisch bureauonderzoek Kenniskwartier 
(10-039) d.d. 15 september 2010). Het onderzoek heeft betrekking op het gehele zogenoemde 
Kenniskwartier. Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan is daarvan een onderdeel. Met het 
onderzoek is het cultuurhistorische verleden van het plangebied in kaart gebracht, waarmee een beeld is 
verkregen van de archeologische sporen die in de bodem aanwezig kunnen zijn. 

De historisch topografische kartering heeft geresulteerd in een overzicht van archeologische informatie 
over de ontwikkeling van het Kenniskwartier. Van dit ruimtelijke en landschappelijke beeld is een 
archeologische verwachting opgesteld die omgezet is naar een beleidskaart. De kaart biedt een 
specificatie van de beleidsregels en maatregelen voor de vereiste archeologische monumentenzorg. 

De beleidskaart maakt onderscheid tussen een zone met een hoge archeologische verwachting, een 
zone met een lage archeologische verwachting en een zone die vrijgesteld is van verder archeologisch 
onderzoek. Elke zone kent een specifieke normering om vast te stellen of en in welke mate eventueel 
archeologisch veldonderzoek nodig is in eventuele bouwplanontwikkeling. Een specificatie van deze 
beleidsregels per zone is te vinden op de beleidskaart. 

Figuur 15 Beleidskaart archeologie 
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Voor het gehele plangebied geldt de wettelijke meldingsplichl. Oit houdt in dat ook in geval geen 
archeologisch vervolgonderzoek is vereist en toch bodemvondsten ouder dan 50 jaar worden 
aangetroffen dit aan Bureau Monumenten en Archeologie gemeld moet worden zodat in gezamenlijk 
overleg met de opdrachtgever maatregelen getroffen kunnen worden tot documentatie en berging van de 
vondsten. 

15.4 Conclusie 

De conclusies en adviezen zijn in het bestemmingsplan overgenomen. Uit het archeologisch 
bureauonderzoek zoals dat door Bureau Monumtentzorg & Archeologie is uitgevoerd, voigt dat er voor 
het plangebied !wee verschillende verwachtingzones zijn te onderscheiden: 

• een zone met beleidscategorie 8 bij lage verwachting; 
• een zone met beleidscategorie bij lage en negatieve verwachting. 

Aangezien het bestemmingsplangebied kleiner is dan 10.000 m2 is de uitzondering van nader 
archeologisch onderzoek van toe passing en is er dan ook geen dubbelbestemming in de 
bestemmingsplanregels opgenomen. 

Wei geldt voor het gehele plangebied de wettelijke meldingsplicht. Oit houdt in dat ook in geval geen 
archeologisch vervolgonderzoek is vereist en toch bodemvondsten ouder dan 50 jaar worden 
aangetroffen dit aan Bureau Monumenten en Archeologie gemeld moet worden zodat in gezamenlijk 
overleg met de opdrachtgever maatregelen getroffen kunnen worden tot documentatie en berging van de 
vondsten. 
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Hoofdstuk 16 Juridische planbeschrijving 

16.1 Aigemeen 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan is uitgegaan van de eisen die de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) en Besluit ruimtelijke ordening (Bra) aan bestemmingsplannen stellen. De Wra en Bra leggen 
onder meer verplichtingen op ten aanzien van de opzet en de presentatie van bestemmingsplannen. 
Hieruit vloeit onder andere voort, dat bestemmingsplannen uitwisselbaar moeten zijn. De Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP 2008) is op het voorliggende plan toegepast, om aan 
genoemde wettelijke verplichting te voldoen. Ook een aantal algemene bepalingen welke in hoofdstuk 3 
en 4 van de regels zijn opgenomen (bijvoorbeeld de Overgangsregels), zijn voorgeschreven in het Besluit 
ruimtelijke ordening. 

Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart en regels, vergezeld van een toelichting. De plankaart 
heeft een functie van visualisering van de bestemmingen. De plankaart vormt samen met de regels het 
voor de burgers bindende deel van het bestemmingsplan. De regels bevatten het juridisch 
instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten 
bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. 

De toelichting heeft geen bindende werking; de toelichting maakt juridisch ook geen onderdeel uit van 
het bestemmingsplan, maar heeft wei een belangrijke functie bij de weergave en onderbouwing van het 
plan en ook bij de uitleg van de bestemmingen en overige regels. 

Waar de ovenge hoofdstukken van deze bestemmingsplantoelichting de achtergronden van het 
bestemmingsplan belichten, geeft dit hoofdstuk een toelichting op de bestemmingsplanregeling, te 
weten de bestemmingsplanregels en de plankaart. Uitgelegd wordt wat de bedoeling en strekking is van 
de verschillende onderdelen van de regels en de plankaart. Daartoe worden in deze paragraaf de regels 
per artikel toegelicht. Aangezien aile onderdelen van de plankaart verbonden zijn met een of meer 
regels, wordt daarbij ook de plankaart toegelicht. 

Het plan is gemaakt met behulp van RO-Plan, een soitwarepakket waarmee bestemmingsplannen 
digitaal en volgens de standaard van het Handboek Amsterdamse bestemmingsplannen kunnen worden 
getekend en voorzien van de bijbehorende voorschriften. 

Het bestemmingsplan is door particulieren te raadplegen op internet. Bij het aanklikken van een 
bestemming met de muis verschijnen de voorschriften die erop van toepassing zijn in beeld. Op deze 
wijze wordt het bestemmingsplan toegankelijker voor particulieren. Daarnaast is zoals gebruikelijk een 
'papieren plan' beschikbaar dat geraadpleegd kan worden. 

16.2 Planvorm 

Het bestemmingsplan is erop gericht de ontwikkeling van een kantoorgebouw in een adequate 
bestemmingsregeling op te nemen. Het bestemmingsplan is dan ook een concreet eindplan. Daar waar 
dit gewenst en vanuit een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar is, is het bestemmingsplan flexibel. 
Door diverse fiexibiliteitsregels wordt binnen de plankaders ruimte geboden voor functionele wijzigingen 
in de toekomst, zonder dat daarmee de oorspronkelijke uitgangspunten en de aan het plan te verbinden 
rechtszekerheid voor burgers en gemeente in het geding komt. 
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16.3 Artikelgewijze toelichting 

Aigemeen 

De plankaart is de kaart waarop door middel van letters, cijfers, lijnen en aanduidingen het toegestane 
gebruik van de gronden en de mogelijke bouwhoogtes c.q. volumes staan aangegeven. De kaart heeft, 
in samenhang met de regels, een bindend karakter. 

Ais ondergrond voor de plankaart is een recente topografische kaart gehanteerd. Daarmee kan exact 
worden bepaald waar het plan is gelegen en hoe begrenzingen lopen. Om de goede leesbaarheid van de 
analoge verbeelding van de plankaart te waarborgen is gekozen voor een schaal van 1: 1 000. De kaarten 
zijn voorts voorzien van een legenda en een noordpijl. Het plangebied van het bestemmingsplan is aan 
de hand van een plangrens (bolleljeslijn) op de plankaart weergegeven. 

De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden, 
bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of op 
te richten bouwwerken. De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: 

• Hoofdstuk 1: inleidende regels; met daarin definities en de wijze van meten en berekenen. 
• Hoofdstuk 2: bestemmingsregels; die het hart van ',eder bestemmingsplan vormen. Ze zijn 

opgebouwd uit een bestemmingsomschrijving, waarin een omschrijving wordt gegeven van de aan 
de grand toegekende functies. De hoofdfuncties worden als eerste genoemd. Verder kunnen in de 
bestemmingsomschrijving ook impliciet bij de bestemming behorende functies worden genoemd 
("met de daarbij behorende"), bijvoorbeeld ert, paden, toegangswegen etc. Per bestemming worden 
bouwregels gegeven, waarin voor aile bouwwerken de van toe passing zijnde bouwbepalingen worden 
geregeld. Waar nodig worden specifieke gebruiksregels gegeven. Daarin kunnen aanvullingen of 
afwijkingen van de algemene gebruiksregels worden gegeven. 

• Hoofdstuk 3: algemene regels; deze hebben betrekking op in beginsel aile voorafgaande regels. 
Hierbij gaat het onder meer om de anti-dubbeltelbepaling, algemene gebruiksregels, algemene 
bouwregels, algemene afwijkingsregels. 

• Hoofdstuk 4: overgang- en slotregels. 

De regels in hoofdstuk 1 en de algemene regels in hoofdstuk 3 gelden voor het bestemmingsplan als 
geheel. Zij werken door in de diverse bestemmingen. 

Artikel1 Begrippen 

Artikel 1 geeft, in alfabetische volgorde, een omschrijving van een aantal begrippen dat in de regels 
wordt gebruikt. Hiermee wordt formeel vastgelegd wat wei en niet onder het betreffende begrip moet 
worden verstaan. Dit artikel is dus primair bedoeld om begrippen duidelijk te begrenzen en niet om de 
gedachten achter de gebruikte termen uit te leggen. Daarvoor is juist deze toelichting bedoeld. In deze 
toelichting worden gehanteerde begrippen waar nodig uitgelegd. De gehanteerde omschrijving van de 
begrippen komt overeen met de wijze waarap deze in andere actuele Amsterdamse (graotstedelijke) 
bestemmingsplannen wordt omschreven. 

Omdat het bestaande maaiveld nog wordt opgehoogd wordt onder peil het N.A.P. verstaan. 

Artikel 2 Wijze van meten 

Met dit artikel wordt aangegeven op welke wijze moet worden beoordeeld in hoeverre een initiatief past 
binnen de minima en maxima die in de ovenge regels worden aangegeven. 
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Artikel 3 Groen 

De gedeeltes van het plangebied die een overwegend groene inrichting kennen zijn bestemd als Groen. 
Binnen deze bestemming zijn ook daarmee verband houdende inrichtingen zoals water en voet- en 
fietspaden toegestaan en een strook ten behoeve van laden en lossen. Binnen deze bestemming is het 
tevens mogelijk een ondergronds gemaal op te richten. Vanwege de grootte van het gemaal is deze hier 
specifiek benoemd. 

Binnen de bestemming Groen zijn ondergrondse parkeervoorzieningen overal mogelijk. Via de 
bouwregels worden wei beperkingen gesteld aan het aantal te realiseren parkeerlagen. Via de algemene 
gebruiksregels wordt een maximum gesteld aan het aantal parkeerplaatsen. De laad en loszone is niet 
bedoeld als parkeerplaats en valt om die reden buiten het maximum aantal te realiseren 
parkeerplaatsen. 

Artikel4 Kantoor 

In dit artikel wordt via bouw- en functieregels het juridiseh kader gesteld waarbinnen de ontwikkeling van 
de loeatie mogelijk is. In de bestemmingsomsehrijving is aangegeven welke funeties binnen het 
bestemmingsvlak mogelijk zijn. Via de speeifieke gebruiksregels worden hieraan waar nodig 
beperkingen gesteld. Deze beperkingen hebben betrekking op de omvang van de kantoorfunetie. Verder 
worden via de bouwregels, in samenhang met de aanduidingen daarover op de plankaart, beperkingen 
gesteld aan de te realiseren bebouwing. Zo mogen gebouwen uitsluitend worden gebouwd met 
inachtneming van een maximale bouwhoogte, maximale bebouwingspereentage en de gevellijn. 
Maximale bouwhoogte komt overeen met de Libnormen. 

Ondergrondse parkeervoorzieningen zijn in de vonm van een ondergrondse parkeergarage binnen het 
gehele bestemmingsvlak mogelijk. Via de bouwregels worden wei beperkingen gesteld aan het aantal te 
realiseren parkeerlagen. Via de algemene gebruiksregels wordt een maximum gesteld aan het aantal 
parkeerplaatsen. 

Tevens zijn binnen deze bestemming regelingen getroffen die het mogelijk maken een fietsenstalling en 
een ondergronds gemaal op te riehten. Vanwege de grootte van het gemaal is deze hier speeifiek 
benoemd. 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening kan bij een bestemmingsplan worden bepaald dat 
burgemeester en wethouders met inachtneming van bij het plan te geven regels ten aanzien van in het 
plan omsehreven onderwerpen of onderdelen nadere eisen kunnen stellen. Ten aanzien van een aantal 
onderwerpen en onderdelen is deze mogelijkheid opgenomen. 

Allereerst is geregeld dat burgemeester en wethouders ter voorkoming van eventuele wind hinder nadere 
eisen kunnen stellen met betrekking tot de plaatsing en vonmgeving van gebouwen. Deze regeling heeft 
betrekking op een gebouw hoger dan 30 meter. In dat kader kunnen burgemeester en wethouders van 
een initiatiefnemer van een bouwplan venangen dat een onderzoek naar eventuele wind hinder wordt 
overlegd. In het uiterste geval kan het daarbij gaan om een windtunnelonderzoek. 

Tevens kunnen indien advise ring van de brandweer daartoe aanleiding geeft, nadere eisen worden 
gesteld met betrekking tot de situering van vluehtwegen. 

Ook ter voorkoming van eventuele negatieve grondwatereffecten is een nadere eisenregeling getrofien. In 
het kader van de totale gebiedsontwikkeling van het Kenniskwartier is onderzoek gedaan naar onder 
andere de mogelijke grondwatereffecten. Gebleken is dat er mogelijk negatieve effeeten kunnen 
optreden, maar dat deze oplosbaar zijn zonder dat daarmee de uitvoerbaarheid van het plan in geding is. 
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Op specifiek bouwplanniveau kunnen de daadwerkelijke effecten en mogelijke oplossing definitief 
worden bepaald. Om die reden is ook ter voorkoming van wateroverlast de mogelijkheid opgenomen tot 
het stellen van een nadere eisen. In dat kader kunnen burgemeester en wethouders van een 
initiatiefnemer van een bouwplan verlangen dat een onderzoek naar de effecten op het grondwater wordt 
overlegd. 

Artikel 5 Verkeer - 1 

Binnen de bestemming Verkeer-1 is een regeling getroffen die het mogelijk maakt de gronden te 
gebruiken voor verkeer met allerlei bijbehorende voorzieningen, waaronder de in- en uitritten van de 
(ondergondse) parkeergarage. 

Binnen de bestemming Verkeer-1 zijn ondergrondse parkeervoorzieningen overal mogelijk. Via de 
bouwregels worden wei beperkingen gesteld aan het aantal te realiseren parkeerlagen. Via de algemene 
gebruiksregels wordt een maximum gesteld aan het aantal parkeerplaatsen. 

Artikel 6 Verkeer - 2 

Binnen de bestemming Verkeer-2 is verblijfsgebied met de daarbij behorende voorzieningen toegestaan. 
In de bestemming is een regeling getroffen die het mogelijk maakt een fietsenstalling op te richten en 
een ondergronds gemaal. Vanwege het overwegende gebruik van dit gebeid als fietsenstalling en 
gemaal is gekozen voor een verkeersbestemming. Het is wei de bedoeling dat dit gebied een groene 
uitstraling krijgt. Vanwege de grootte van het gemaal is deze hier specifiek benoemd. 

Binnen de bestemming Verkeer 2 zijn ondergrondse parkeervoorzieningen overal mogelijk. Via de 
bouwregels worden wei beperkingen gesteld aan het aantal te realiseren parkeerlagen. Via de algemene 
gebruiksregels wordt een maximum gesteld aan het aantal parkeerplaatsen. Ook stellen de bouwregels 
maxima Ie afmetingen aan de fietsenstalling en het gemaal. 

Artikel 7 Antidubbeltelregel 

Oeze be paling vormt evenals de overgangsbepaling een van de "standaardregels" die het Bro als 
verplicht op te nemen bepaling in een bestemmingsplan voorschrijft en komt dus geheel overeen met de 
tekst uit het Bro. Het moet verhinderen dat bouwpercelen, die slechts voor een bepaald deel mogen 
worden bebouwd, later alsnog kunnen worden volgebouwd. Nadat een eerste bouwwerk is gerealiseerd, 
moet deze bepaling voorkomen dat het overgebleven open terrein opnieuw als het totale bouwperceel 
kan worden beschouwd. 

Artikel 8 Aigemene bouwregels 

Oit artikel maakt bepaalde, kleine overschrijdingen van bestemmingsvlakgrenzen en bebouwingsregels 
mogelijk zonder een afwijkingsprocedure. In het verleden waren voor zulke geringe overschrijdingen wei 
afwijkingsprocedures nodig. Maar in de praktijk bleken de in dit artikel opgesomde overschrijdingen altijd 
een omgevingsvergunning te krijgen. Oaarom zijn ze in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt "bij wijze 
van recht". Oat komt de helderheid vooraf ten goede en kan de proceduredruk verminderen. 

Overigens is hierbij een aantal gebruikelijke overschrijdingen voor wat betreft de bouwhoogte buiten de 
regeling gelaten of gemaximaliseerd. Oit vanwege de maximale bouwhoogte die het 
Luchthavenindelingsbesluit toestaat. Aangezien deze maximum toegestane bouwhoogte reeds binnen 
de bouwregelgeving van de bestemming Kantoor volledig wordt benut, kan daarvoor niet in extra 
mogelijkheden worden voorzien. 
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Artikel 9 Aigemene gebruiksregels 

In dit artikel is het maximum aantal parkeerplaatsen voor het gehele plangebied bepaald. 

Artikel10 Aigemene afwijkingsregels 

Met dit voorschrift kunnen Burgemeester en wethouders omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken 
van onderdelen van bestemmingsbepalingen, mocht dat in die bepalingen zelf niet geregeld zijn. 
Bedoeld worden onder meer geringe afwijkingen van bouw- of bestemmingsgrenzen. De overschrijdingen 
gaan in dit geval verder dan de in artikel 8 opgenomen mogelijkheden en maken een afwegingsmoment 
noodzakelijk. Een omgevingsvergunning kan echter nooit zover gaan dat de bestemming wordt 
veranderd. 

Artikel11 Aigemene procedureregels 

Bij het stellen van nadere eisen, zoals bedoeld in artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening, dient aan 
belanghebbenden de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen te worden geboden. Hiertoe wordt in 
dit artikel een procedure voorgeschreven. 

Artikel120vergangsrecht 

In dit artikel zijn overgangsregels opgenomen, die evenals de anti-dubbeltelregel behoren tot de 
standaardregels uit het Bro. 

Artikel13 Siotregel 

De slotregel ten slotte geeft de officieile benaming van dit bestemmingsplan weer alsmede de datum van 
vaststelling door de gemeenteraad. 
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Hoofdstuk 17 Economische uitvoerbaarheid 

Ingevolge artikel 6.12 Wro, besluit de gemeenteraad of wordt afgezien van het opstellen van een 
exploitatieplan. In dit geval wordt afgezien van het opstellen van een exploitatieplan omdat de gemeente 
Amsterdam volledig eigenaar is (en blijft) van de grand waarop het bestemmingsplan van toe passing is. 
Het verhaal van de kosten van de grandexploitatie, zoals bedoeld in de Wro, is daaram anderszins 
verzekerd via het erfpachtstelsel. Ook ziet de gemeenteraad geen noodzaak om een tijdvak of fasering 
te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen. 

Het toepassen van het erfpachtstelsel ten behoeve van kostenverhaal past goed binnen het uitgangspunt 
van de Wro dat het privaatrechtelijke spoor voorop staat. Erfpacht is immers een privaatrechtelijk 
instrument waarbij de gemeente als eigenaar bepaalt tegen welke vergoeding haar gronden in gebruik 
mogen worden genomen door derden. Naar zijn aard biedt dit systeem de gemeente de mogelijkheid 
om kosten die de gemeente maakt ten behoeve van de grand ex ploita tie van gronden te verhalen op 
derden die gebruik maken van die gronden. Opgemerkt zij nog dat de gemeente tel kens eigenaar is en 
blijft van de gronden. 

De ontwikkelaar van het bouwplan, OVG, heeft een haalbaarheidsanalyse opgesteld ter beoordeling van 
de financiele haalbaarheid van het plan. Hieruit is gebleken dat de ontwikkeling leidt tot een positief 
financieel resultaat. Financiele uitvoerbaarheid vormt dan ook geen belemmering voor de realisatie van 
dit bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 18 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

18.1 Aigemeen 

In het kader van het bestuurlijk overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is 
het concept ontwerp bestemmingsplan verzonden aan: 

• Vrom-Inspectie, Regio Noord-West 
• Rijkswaterstaat, Directie Noord Holland 
• Provincie Noord-Holland 
• Waternet 
• Hoogheemraadschap AGV 
• Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Luchtvaart 
• Stadsdeel Zuid 

Daarnaast zijn de stukken in het kader van het maatschappelijk overleg tevens verzonden aan: 

• Brandweer Amsterdam-Amstelland 
• Stadsregio Amsterdam 

Hieronder wordt de inhoud van de binnengekomen reacties samengevat. Tevens is daarbij aangegeven 
op welke wijze met de reacties in het bestemmingsplan rekening is gehouden. 

Daarnaast zijn in het kader van de m.e.r.-procedure voor de Zuidas Amsterdam - Flanken de wettelijk 
adviseurs alsmede de Commissie voor de m.e.r. in de gelegenheid gesteld tot het geven van een advies 
en een ieder in de gelegenheid gesteld tot het naar voren brengen van een zienswijze. In paragraaf 18.4 
wordt hier nader op ingegaan. 

Verder is met betrekking tot de planvorming op meerdere momenten de gelegenheid geboden aan een 
ieder tot het geven van een reactie op de planvoornemens. In paragraaf 18.5 wordt hier nader op 
ingegaan. 

18.2 Overleg met betrokken overheden (art. 3.1.1. Bro) 

In het kader van het bestuurlijk overleg zijn de volgende reacties ontvangen. 

In het kader van het besuurlijk overleg is van de volgende instanties een reactie ontvangen: 

• Vrom-Inspectie, Regio Noord-West 
• Provincie Noord-Holland 
• Stadsdeel Zuid 

18.2.1 Vrom-Inspectie, Regio Noord-West 

1. De VROM-Inspectie mist een beschrijving van de verkeerskundige effecten op de op- en afritten van 
het hoofdwegennet en een beschrijving van de mogelijke maatregelen om de doorstroming op het 
hoofdwegennet te waarborgen. 

2. In verband met de demping van watergangen is het verzoek om een goede hemelwaterafvoer vanaf 
de rijksweg te waarborgen. 

3. Rekening houden met de verkeersveiligheid in relatie tot de afteidende werking die objecten langs de 
weg kunnen hebben. 

4. In relatie tot Lib in de toelichting opnemen welke maximale bouwhoogte het bestemmingsplan 
mogelijk maakt. 

5. Verzoek om een nieuwe berekening van het groepsrisico op basis van bijlage 5 van de wijziging van 
de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen uit te voeren en het berekende groepsrisico 

Gemeente Amsterdam 



biz. 102 

en overschrijding orientatiewaarde in de toelichting te vermelden. 
6. Verzoek om rapport 'Externe veiligheid op de Zuidas Rapportage, Inventarisatie groepsrisico en 

mogelijke maatregelen Zuidas Amsterdam, Arcadis d.d. 10 februari 2010 

Gemeentelijke reactie: 

1. In de uitgevoerde milieueffectrapportage en de bijbehorende verkeersstudie is onderzocht wat de 
effecten op de verkeersafwikkeling van de ontwikkeling van het totale flankenprogramma zal zijn. 
Hierin is tevens opgenomen wat de verkeerskundige effecten op de op- en afritten van het 
hoofdwegennet zijn en zijn de mogelijke maatregelen omschreven om de doorstroming op het 
hoofdwegennet te waarborgen. In de hoofdstukken 5 en 6 van deze toelichting wordt uitvoerig 
ingegaan op deze milieueffectrapportage en de verkeersstudie. Voor de omgeving van het 
bestemmingsplangebied is van be lang dat aile kruisingen in de avondspits en bij de reeds 
voorliggende profielen goed regelbaar zijn. Voor de ochtendspits geldt dat de onderstaande 
kruispunten in de omgeving van het bestemmingsplangebied moeten worden aangepast om de 
gegeven intensiteiten te kunnen verwerken: 

• Amstelveenseweg (S108) - Op-afrit A10 noordzijde 
• Amstelveenseweg (S1 08) - Op-afrit A 10 zuidzijde 
• Amstelveenseweg - De Boelelaan 
• De Boelelaan - Van de Boechorststraat 

Bovenstaande aanpassingen zijn in het huidig ruimtebeslag van de kruispunten goed mogelijk en 
inpasbaar. Door de hierboven voorgestelde aanpassingen kunnen de diverse kruispunten beter gebruikt 
worden, waardoor de doorstroming toeneemt. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in slechts een 
relatief klein gedeelte van het totale flankenprogramma. Het is niet aannemelijk dat de effecten zoals die 
zich bij realisatie van het totale fiankenprogeramma voordoen bij de op- en afritten, zich nu reeds gaan 
voordoen. Momenteel wordt een plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering van de maatregelen om de 
diverse knelpunten op te lossen. In het concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier (versie 14 juni 2010) is 
reeds (financieel en ruimtelijk) voorzien in maatregelen welke de knelpunten in de omgeving van dit 
bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West oplossen. 

2. In paragraaf 11.4 is toegevoegd hoe de goede hemelwaterafvoer vanaf de rijksweg wordt 
gewaarborgd. 

3. Onderhavig bestemmingsplan maakt de realisatie van een kantoorgebouw mogelijk zoals er al vele 
langs de A 10 zijn gerealiseerd. Er bestaat geen aanleiding voor zorg dat het ontwerp voor dit 
specifieke kantoorgebouw tot afieiding van het wegverkeer zal leiden. 

4. In paragraaf 14.3 is toegevoegd welke maxima Ie bouwhoogte de bestemmingsplanregels mogelijk 
maken. De maxima Ie bouwhoogtes zijn in overeenstemming met de maxima van het LIB. 

5. Er is een nieuwe berekening van het groepsrisico en de overschrijding orientatiewaarde uitgevoerd 
(Externe veiligheid A10-Zuid Deloitte en VUmc, AVIV d.d. 25 oktober 2010) en deze waarden zijn 
aan hoofdstuk 9 toegevoegd. 

6. Rapport is opgestuurd. 

18.2.2 Provincie Noord-Holland 

Geconstateerd wordt dat het plangebied is gelegen in het Bestaand Bebouwd zoals blijkt uit Kaart 2, 
behorende bij de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie Noord-Holland 2010. Het 
bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Wei ziet de Provincie de 
resulaten van het MER graag tegemoet. 

Gemeentelijke reactie: 
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De reactie is voor kennisgeving aangenomen. In het kader van de vervolgprocedure zal de provincie in de 
gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van zowel het ontwerp bestemmingsplan, als van het 
MER. 

18.2.3 Stadsdeel Zuid 

1. Het stadsdeel adviseert positief over de gehanteerde parkeemorm en het opnemen van extra 
parkeerplaatsen voor openbaar gebruik zoals opgenomen in onderhavig bestemmingsplan. Zij heeft 
echter bezwaar tegen de in de toelichting genoemde reductie van 20% van het aantal 
parkeerplaatsen in het grotere plangebied Kenniskwartier. Deze reductie wordt door het stadsdeel 
bestuurlijk niet gewenst omdat er nog geen zicht is op een oplossing voor de verkeer- en 
parkeerdruk in de omliggende woongebieden en zekerheid over een grote kwaliteitsslag voor het 
openbaar vervoer. 

2. Het stadsdeel wijst op de noodzaak om bij de verkeersmodellen voor de Zuidas gebruik te maken 
van reele uitgangspunten op het gebied van: 

• Geen Anders Betalen voor Mobiliteit 
• Extra bouwprogramma Zuidas 
• Parkeerplaatsen en zoekverkeer (gevolgen verschil in parkeertarieven tussen omliggende buurt en 

Zuidas 
• Mindere OV functionaliteit: gevolgen aanpassingen in lijnvoering OV in de omgeving 
• Bouwverkeer: bouwverkeer is niet in de verkeersmodellen verwerkt maar heeft gevolgen voor de 

verkeerssituatie in het stadsdeel 

De relatie met de MER is hierbij een belangrijk aandachtspunt. 

1. De aansluiting van het VU terrein op de Buitenveldertselaan wordt afhankelijk gesteld van de keuze 
voor de aanleg van een ondergrondse lijn 51, Amstelveenlijn. Het stadsdeel gaat uit van een 
ondergrondse ligging van de Amstelveenlijn, gebaseerd op de op 27 november 2009 door de 
Stadsregio en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen ondertekende Intentieovereenkomst 
'Uitvoeringsafspraken Ombouw Amstelveenlijn'. 

Gemeentelijke reactie: 

1. Met de parkeerbalans voor het gehele Kenniskwartier wordt voorzien in de door de gemeenteraad 
bestuurlijk gewenste reductie van het totaal aantal parkeerplaatsen met 20%. 

2. In het kader van de milieueffectrapportage is onderzoek gedaan naar de effecten van realisatie van 
het totale fiankenprogramma op de bestaande infrastructuur. Daarbij zijn verschillende alternatieven 
bekeken. Niet aileen het programma zoals vastgelegd in verschillende besluiten is onderzocht, 
maar ook een alternatief met een opgehoogd programma tot 115% (zie hoofdstukken 5 en 6 van 
deze toelichting). In het verkeerskundig onderzoek dat daarvoor is gedaan is dan ook rekening 
gehouden met de door het stadsdeel aangegeven aspecten. Voor de bevindingen en conclusies 
wordt kortheidshalve verwezen naar betreffende hoofdstukken 5 en 6 van deze toelichting alsmede 
naar het MER en de achterliggende stukken. 

3. Dit bestemmingsplan gaat niet over de aansluiting van het VU terrein op de Buitenveldertselaan. De 
opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 

18.3 Maatschappelijk overleg 

In het kader van het maatschappelijk overleg zijn de volgende reacties ontvangen: 

• Brandweer Amsterdam-Amstelland 
• Stadsregio Amsterdam 

18.3.1 Brandweer Amsterdam-Amstelland 

1. De brandweer streeft naar structurele aandacht voor fysieke veiligheid in ruimtelijke plannen, bij 
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voorkeur door het opnemen van een veiligheidsparagraaf in de toelichting waarin de volgende 
veiligheidsaspecten aan de orde komen: 

• risicobronnen in (de omgeving van) het plangebied 
• kwetsbare bestemmingen waar minder zelfredzame mensen verblijven 
• de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten en bluswatervoorziening 
• de ontvluchtingsmogelijkheden en de mogelijkheden om de zelfredzaamheid van burgers te 

vergroten 
2. Geen opmerkingen over het hoofdstuk ten aanzien van externe veiligheid. 
3. Specifieke bramdveiligheidsaspecten van gebouwen komen niet bij het bestemmingsplan maar bij 

de behandeling van de omgevingsvergunning aan de orde. 

Gemeentelijke reactie: 

1. De genoemde veiligheidsaspecten komen in het kader van de Verantwoordingsplicht externe 
veiligheid aan de orde. In die zin wordt reeds in het verzoek voorzien. In zijn algemeenheid dient in 
een bestemmingsplan voldoende rekening te worden gehouden met de bereikbaarheid voor nood- en 
hulpdiensten en met bluswatervoorzieningen. Het bestemmingsplan heeft daarin voornamelijk een 
faciliterende rol. Stedenbouwkundige opzet van het plan en de structuur van de wegen moeten 
voldoende waarborgen bieden voor een goede bereikbaarheid. Daarbij biedt dit bestemmingsplan de 
mogelijkheid om voldoende bluswatervoorzieningen te realiseren. 

2. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
3. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

18.3.2 Stadsregio 

1. Melding maken van de Regionale OV-Visie 2010-2030 van de Stadsregio Amsterdam waarin de 
Zuidas een belangrijke rol speelt in het regionale OV-systeem. 

2. Er wordt van uitgegaan dat er tijdig in overleg met de Stadsregio een geschikt alternatief voor de 
keerlus van de tram aan de Boelelaan wordt aangeboden zodat de bereikbaarheid van het 
Kenniskwartier ook in de verdere toekomst blijft gewaarborgd. 

Gemeentelijke reactie: 

1. In paragraaf 3.4.3 is de Regionale OV-Visie 2010-2030 van de Stadsregio Amsterdam toegevoegd. 
2. De gemeente deelt de waarborging van een goede bereikbaarheid en het overleg t.Z.t. over een 

alternatieve locatie. 

18.4 Adviezen reikwijdte en detailniveau MER 

Op grond van artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (zoals deze gold voor 1 juli 2010) zijn de wettelijk 
adviseurs in de gelegenheid gesteld te adviseren over het geven van richtlijnen voor het MER Zuidas 
Amsterdam I Flanken. Met het in werking treden van de gemoderniseerde m.e.r.-regelgeving per 1 juli 
2010 is het advies als advies over reikwijdte en detailniveau verder betrokken bij het opstellen van het 
MER. Mede op grond daarvan is door burgemeester en wethouders besloten over reikwijdte en 
detailniveau van het MER (Besluit reikwijdte en detailniveau MER Zuidas Flanken, 28 september 2010). 
De strekking van het besluit is dat de startnotitie (Startnotitie Zuidas Amsterdam-Flanken versie 4, 31 
maart 2010) en het advies van de Commissie-M.e.r. (Advies Commissie m.e.r. inzake MER Zuidas 
Amsterdam-Flanken, 7 juli 2010) gezamenlijk de uitgangspunten voor reikwijdte en detailniveau van het 
op te stellen MER vormen. Kortheidshalve wordt naar de betreffende stukken verwezen. Voor de 
uitkomsten van het MER wordt verwezen naar hoofdstuk 5. 
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18.5 Participatie 

Op grand van artikel 7.13 van de Wet milieubeheer (zoals deze gold voor 1 juli 2010) is op 28 april 2010 
kennisgegeven van de startnotitie m.e.r. ten behoeve van de Zuidas Amsterdam - Flanken. De 
startnotitie heeft met ingang van 29 april 2010 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Een ieder is de 
mogelijkheid geboden zienswijzen naar voren te brengen. 

In de Nota van Beantwoording zienswijzen en adviezen Startnotitie MER Zuidas Flanken is aangegeven 
op welke wijze de zienswijzen zijn betrakken in het MER, danwel worden betrakken bij de verdere 
ruimtelijke planvorming. De Nota van beantwoording maakt onderdeel uit van het Besluit Reikwijdte en 
detailniveau MER Zuidas Amsterdam - Flanken (zie bijlage). 

Daarnaast heeft in 2010 inspraak plaatsgevonden in het kader van het concept Uitvoeringsbesluit 
Kenniskwartier. Het Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier wordt naar verwachting begin 2011 vastgesteld 
door de gemeenteraad van Amsterdam. 

Op grand van artikel 1.3.1, eerste lid, van het Bra moet van het voornemen tot het voorbereiden van 
onder andere een bestemmingsplan vooraf kennis worden gegeven. Die plicht geldt aileen indien bij de 
voorbereiding van dat bestemmingsplan geen MER wordt opgesteld. Hoewel een MER is opgesteld, is 
er desondanks voor gekozen nogrnaals op grond van artikel 1.3.1 Bro kennis te geven van de 
voorbereiding van het bestemmingsplan. Aangezien er reeds in het kader van de startnotitie m.e.r. de 
mogelijkheid is geboden zienswijzen naar voren te brengen, en een ieder bovendien in de gelegenheid is 
gesteld tot het geven van een reactie op het concept Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier, is ervan afgezien 
die mogelijkheid nogmaals in het kader van dit bestemmingsplan te bieden. De kennisgeving is op 3 
november 2010 gepubliceerd in het Amsterdamse Stadsblad en op 4 november 2010 in het Parool. 
Tevens is de kennisgeving langs elektranische weg bekendgemaakt. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Verkeersonderzoek Kavel OVG Zuidas Verkeerscijfers voor 
bestemmingsplan, Gemeente Amsterdam Dienst Infrastructuur Verkeer en 
vervoer d.d. 6 januari 2011 
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1 Inleiding 

De kavel waarop een gebouw voor Deloitte en AKD gerealiseerd wordt, is gelegen aan de 
Mahlerlaan direct ten oosten van zuidelijke afrit A 10 (zie figuur 1.1). Het terrein dient te 
worden bebouwd met een kantoor groot 41.000 m2 bvo. Tevens dient het terrein te 
worden bebouwd met een ondergrondse aan te leggen parkeergarage van 2 lagen voor 
378 parkeerplaatsen en wordt het westel ijk terrein(deel ) bebouwd met een fietsenstaliing. 

Voor het nieuwe bestemmingsplan Deloitte/OVG) in de Zuidas is een verkeersonderzoek 
benodigd (vereiste van een 'goede ruimtelijke ordening' uit WRO art. 3.1 lid 1). De cijfers 
uit het verkeersonderzoek dienen als input voor de lucht- en geluidsberekeningen. Dienst 
Zuidas en projectontwikkelaar OVG hebben DIVV gevraagd het verkeersonderzoek uit te 
voeren. In deze rapportage zijn de resultaten van het onderzoek opgenomen. Voordat in 
hoofdstuk 3 de resultaten worden besproken wordt in hoofdstuk 2 eerst ingegaan op de 
werkwijze en uitgangspunten die in het onderzoek zijn gehanteerd. 

Figuur 1.1: Loeatie kavel OVG 
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2 Werkwijze en uitgangspunten 

2.1 Opgestelde varianten en prognosejaren 

Ten behoeve van het bestemmingsplan zijn zowel verkeerscijfers benodigd van de 
plansituatie (met ontwikkeling kavel OVG conform nieuw bestemmingsplan) als van de 
autonome situatie (exclusief de wijzigingen uit het bestemmingsplan). In dit 
verkeersonderzoek zijn voor de volgende situaties verkeerscijfers opgesteld: 

huidige situatie; 
autonome situatie 2010; 
autonome situatie 2015; 
plansituatie 2015; 
autonome situatie 2020; 
plansituatie 2020. 

2.2 Verkeersmodel 

Voor de m.e.r. Zuidas Flanken en m.e.r. VUNUmc is door OIVV een verkeersmodel 
opgesteld. Oit verkeersmodel is een verfijning van het GenMod voor de Zuidas. Het 
verkeersmodel beschrijft het basisjaar 2007 en prognosejaren 2010, 2015 en 2020 voor 
de avondspitsperiode (16:00 - 18:00 uur). Het basisjaar 2007 is lokaal getoetst op 
tellingen voor 2007. 

Het model voor de Zuidas gaat daarnaast uit van de meest recente inzichten op het 
gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, infrastructuur en beleid in de Zuidas en daarbuiten. 
Oeze uitgangspunten en resultaten zijn vastgelegd in het 'Startdocument 
Verkeersonderzoek MER Zuidas 2010' (versie 30-09-2010, OIVV afdeling 
verkeersonderzoek) en het document 'MER Flanken en VUNUmc, beschrijving en 
resultaten modelberekeningen verkeersmodel Zuidas voor de m.e.r. Flanken en 
VUNUmc' (versie 30-09-2010, OIVV afdeling verkeersonderzoek). 

De verkeerscijfers voor kavel OVG zijn opgesteld met het geactualiseerde verkeersmodel 
voor de avondspitsperiode en terugvertaald naar de benodigde perioden voor lucht- en 
geluidsonderzoeken. In figuur 2.1 zijn de wegvakken uit het verkeersmodel afgebeeld en 
is de ontsluiting van kavel OVG op het wegennet afgebeeld (gebied 1040). 
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Figuur 2. 1: Modellering kavel OVG in verkeersmodel (gebied 1040) 

2.3 Huidige situatie 2007 

De huidige situatie 2007 is in dit verkeersonderzoek onveranderd overgenomen uit het 
verkeersmodel m.e.r. Zuidas. De situatie 2007 is uitgebreid getoetst op tellingen in de 
Zuidas. In figuur 2.2 zijn de toetsingspunten afgebeeld (in blauw). Het verkeersmodel 
2007 beschrijft de huidige situatie goed. 

Figuur 2.2: Toetsingspunten huidige situatie 2007 
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2.4 Uitgangspunten plansituatie prognoses 

Voor zowel 2015 als 2020 is een situatie opgesteld waarbij kavel OVG wordt ingevuld 
conform het gewijzigde bestemmingsplan. Concreet betekent dit dat op kavel OVG de in 
tabel 2.1 opgenomen functies worden gerealiseerd in de plansituatie. In tabel 2.2 is het 
aantal parkeerplekken opgenomen. 

gcvvijzigd bestemmingsplan m' BVO arbeidsplaatsen 
kantoor 41.000 m2 1365 (1/30 m2) 

Tabel 2.1: Vufling kavel OVG in pfansituatie 

parkE'ren aantal plekken 
aantal parkeerplaatsen 378 

Tabe/2.2: Parkeren kavel OVG in plansituatie 

2.5 Uitgangspunten autonome situatie prognoses 

Voor zowel 2010. 2015 als 2020 is een situatie opgesteld waarbij kavel OVG niet wordt 
ingevuld conform het nieuwe bestemmingsplan. In overleg met Dienst Zuidas is een 
autonome situatie opgesteld waarbij er verondersteld is dat de ontwikkelingen van het 
Kenniskwartier die al bestaan, in aanbouw zijn of gegund zijn als juridisch bestaand zijn 
en dus meegenomen worden. Voor de modelzone 1040 waar kavel OVG onderdeel vanuit 
maakt zijn ACTA en de poliklinieken autonoom verondersteld. De uitgangspunten met 
betrekking tot de ruimtelijke vullingen en de vertaling naar sociaal economische gegevens 
in de autonome situatie zijn opgenomen in tabel 2.3 en 2.4. 

Autonoom Woningen (m2) Kantorcn (m2) Voorzieningen (m2) 
ACTA 0 a 25.000 
Poliklinieken 0 0 5.500 
Overig 80.000 145.000 69.500 
Totaal 80.000 145.000 100.000 

TabeI2.3: Ruimtefijke vulfing Zuidas in autonome siluatie 

Autonoom Inwoners Arbeidsplaatsen Arb voorzieningen Arb \vinkel 
ACTA a a 200 a 
Poliklinieken 0 0 40 0 
Overig I. 100 4.800 560 200 
Totaal 1.100 4.800 800 200 

Tabel 2.4: Sociaal economische gegevens Zuidas in autonome situatie 
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3 Resultaten 

3.1 Rapportage punten 

In figuur 3. 1 zijn de locaties afgebeeld die in het gebied toonaangevend zijn en hiervoor 
zijn de wegvakintensiteiten bepaald om het effect cijfermatig in beeld te krijgen. In tabel 
3.1 zijn de locaties omschreven. 

Figuur 3.1: Rapportage punten verkeersonderzoek kavel OVG 

nr Wegvak van naar 
1 Europaboulevard Rai opril AIO 
2 Buitenveldertselaan G. Mahlerlaan De BoeleJaan 
3 De Baelelaan Buitenveldertselaan Van Leijenberglaan 
4 Eurapaboulevard opril A I 0 naard De Baelelaan 
5 Amslelveenscwcg april A 10 naard april Al 0 zuid 
6 Amstelveenseweg F. Raeskestraat aprit A 10 naord 
7 De Boelclaan Amstclvcenscweg G. Mahlerlaan 
8 Amstelvcenscwcg aprit A 10 zu id De Boclclaan 
9 Amstelveenscwcg De Boelelaan Vn Nijenrodcweg 
10 Parnassusweg Strawinskylaan Buitenveldertsclaan 
11 Bu itenvcldertsclaan Boclelaan AJ. Ernststraat 
12 De Baelelaan Europaboulevard De Klencke 
13 Europabaulevard april A to zuid A.J. Ernststraat 
14 Va n Leijenberghlaan De Baelelaan AJ. Ernststraat 

Tabel 3. 1 Rapportagepunten verkeersonderzoek kavel OVG 

3.2 Huidige verkeersintensiteiten 

De huidige verkeersintensiteiten (basisjaar 2007) uit het verkeersmodel zijn getoetst op 
teliingen (zie figuur 2.2). De wegvakintensiteiten zijn gerapporteerd in tabel 3.3. 



Versie 
6 januari 2011 

Gemeente Amsterdam 
Dienst Infras!ruc!uuf Verkeer en Vervoer 
Verkeersonderzoek kavel OVG 

3.3 Ritproductie kavel OVG 

In tabel3.2 is de autoritproductie opgenomen van modelzone 1040 in de autonome 
situaties en de plansituaties. Voor kavel OVG zijn de uitgangspunten per prognosejaar 
weliswaar (2010, 2015 en 2020) identiek, aileen zorgen uitgangspunten qua netwerk 
(realisatie noord-zuid lijn) en kosten (parkeerkosten, ABvM') dat per prognosejaar 
verschillende ritproductie is berekend voor de auto. 

Variant Aantal ritten Vertrekkcn Aankomsten 
2015 autonoom 477 366 III 
2015 plan 697 535 152 
2020 autonoom 409 307 102 
2020 plan 548 422 126 

Tabe/3.2: auto ritproductie mode/zone 1040 avondspitsperiode (16.00 - 18.00 uur) 

De ritproductie voor de autonome situatie is bepaald op basis van het aantal 
arbeidsplaatsen (240) in combinatie met de parkeernorm. In de autonome situatie 2015 
vinden circa 480 riUen plaats op een gemiddelde werkdag in de avondspitsperiode 16.00 
-18.00 uur (535 vertrekken, 162 aankomsten). 

Ondanks de relatief grote toename van de ruimtelijke vulling genereert de plansituatie een 
geringe toename van 220 extra riUen. De toename zit vooral in de extra vertrekken 
(stijging ongeveer 170 vertrekken). De reden voor de geringe stijging van het autoverkeer 
he eft te maken met het voorkeuzemechanisme. 

De Zuidas is een locatie die goed ontsloten is voor het openbaar vervoer. Hierdoor stijgen 
de voorkeuze kansen om het openbaar vervoer te prefereren boven een andere 
modaliteit. Nieuwe rilten worden dan voornamelijk toegekend aan het openbaar vervoer. 
Voor de bestaande rilten geldt dat de voorkeuze kansen gelijk zijn aan de rilten in het 
basisjaar. Het voorkeuzemechanisme heeft dus voornamelijk invloed op het 
modalsplitmechanisme 

De gedachte achter het voorkeuzemechanisme is dat aangenomen wordt dat voor 
bestaande reizigers de perceptie moeilijk te veranderen is. Nieuwe reizigers (door 
veranderende bereikbaarheid of door ontwikkelingen op de locatie) zijn te be'lnvloeden en 
kiezen voor deze locatie om de veranderende (lees: verbeterde) bereikbaarheid. 

Het autoverkeer laat voor de autonome situatie tussen 2015 en 2020 een daling zien van 
ongeveer 15%. Dit is te wijden aan de aanleg van de Noord Zuidlijn en het hogere tarief 
voor ABvM (8ctlkm) in combinatie met de hoger parkeerkosten. Voor de planvarianten is 
het verschil zelfs groter doordat de verbeterde bereikbaarheid voor het OVer voor zorgt 
dat een toename in het ruimtelijk programma een hoger percentage kiest voor het OV. 

3.4 Wegvakintensiteiten 

In tabel 3.3 zijn de verkeersintensiteiten weergegeven in het basisjaar 2007 en in aile 
toekomstige scenario·s. Gerapporteerd is het aantal motorvoertuigen (beide rijrichtingen 

1 ASvM: Anders betalen voor mobili!eit dien! in de plaats te komen van een (dee I) van de vaste belastingen 
(SPM, MRS). Essentie van he! beleid is betalen voor gebruik in plaats van bezit. 
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opgeteld) in een 2-uurs avondspitsperiode (16.00 - 18.00 uur) op een gemiddelde 
werkdag. Deze intensiteiten zijn rechtstreeks afkomstig uit het verkeersmodel. 

wegvaknr 2007 2010 2015 aulo 2015 pJan 2020 auto 2020 plan 
I 6460 6360 5880 5920 5220 5250 
2 2520 2770 2720 2740 2510 2510 
3 1410 1350 940 980 790 760 
4 6400 6350 6070 6110 5750 5800 
5 6080 6000 5780 5840 5650 5680 
6 5210 5190 5000 5020 4770 4780 
7 3570 3240 3110 3210 2910 2980 
8 7190 6920 6860 6960 6590 6670 
9 3870 3920 3970 3970 3890 3890 
10 2560 2620 2610 2640 2390 2390 
II 2740 2710 2430 2430 2280 2290 
12 4290 4290 4130 4150 3770 3790 
13 6590 6500 6310 6270 5910 5920 
14 1150 1140 910 910 840 830 

Tabel 3.3: Wegvakintensiteiten motofVoertuigen 2-uurs avondspits (16.00- 18.00 uur) 

In paragraaf 3.3 is geconstateerd dat er door de toename in de kosten (parkeerkosten en 
ABvM) en de verandering in de netwerken er een afname is van het aantal autoritten door 
de tijd. Deze afname in het aantal ritten vertaald zich in afnamen voor aile wegvakken (zie 
tabeI3.3). 

Tevens valt uit tabel 3.3 op te maken dat de effecten van de planvarianten zoals verwacht 
vooral te zien op de punten gelegen aan de westkant van het studiegebied. 

3.5 Verkeerscijfers voor lucht- en geluidsonderzoek 

De resultaten van de verkeersberekeningen zijn verwerkt in Excel sheets en Shape-files 
(ArcGis) voor de omgeving Zuidas. In dit bestand is de voor de milieuberekeningen 
vereiste indeling naar perioden en voertuigcategorieen aangehouden. Voor elk wegvak in 
het studiegebied zijn de betreffende intensiteiten terug te vinden. Figuur 3.4 geeft een 
overzicht van de wegvakken die beschikbaar zijn in de Excel sheet en de Shape-file. 
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Figuur 6. 1.- Wegvakken gevuld met Mileucijfers 
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Samenvatting 

In opdracht van OVG Projectontwikkeling is door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV een 
onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West in 
Amsterdam. Het bestemmingsplan wordt door de gemeente Amsterdam conform de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) opgesteld. 
Het bestemmingsplan zal voorzien in een kantoorbestemming op de locatie die aan de noordwestzijde 
wordt begrensd door de zuidelijke opritJafrit s108 van rijksweg A10, aan de zuidzijde door het Vrije 
Universiteit medisch centrum en aan de oostzijde door een tenniscomplex ten noorden van de Gustav 
Mahlerlaan. 

De kantoorbestemming is conform de Wet geluidhinder niet geluidgevoelig. Een onderzoek van de 
geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai , spoorweglawaai of industrielawaai in het kader van 
de Wet geluidhinder is dan ook niet noodzakelijk. Een onderzoek van de geluidwering van gevels en 
daken van het nieuwe kantoor zal wei in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning 
voor de activiteit bouwen van een bouwwerk moeten zijn uitgevoerd. 

In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing zijn de geluidbelastingen ter plaatse van de 
bestaande omgeving onderzocht als gevolg van de te verwachte verkeersaantrekkende werking door 
het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West via de Gustav Mahlerlaan. In dit onderzoek zijn de 
meest nabij het bestemmingsplan gelegen geluidgevoelige gebouwen ACTA en O&D van het Vrije 
Universiteit medisch centrum (VUmc) langs de Gustav Mahlerlaan betrokken. Op de Gustav Mahler
laan treedt percentueel het grootste verschi l van verkeersintensiteiten als gevolg van het 
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Ter plaatse van ACTA en O&D zijn de toe- of afnamen van de geluidbelastingen berekend . De toe- of 
afnamen worden verkregen uit het verschil van de geluidbelastingen in de situatie dat de activiteiten 
van het bestemmingsplan niet zouden zijn bestemd (de autonome situatie) en de situatie dat de 
activiteiten van het bestemmingsplan wei zijn bestemd. 

Voor de beoordeling van deze geluideffecten is het in dit onderzoek vastgestelde toetskader afgeleid 
van het toetskader onder hoofdstuk 6, Afdeling 4 van de Wet geluidhinder. Is sprake van een toename 
van 2 dB of meer dan is sprake van een "reconstructie", om verwarring met de fysieke reconstructie te 
voorkomen ook "reconstructie in de zin van de Wet gelu idhinder" genoemd. Een toename van 2 dB of 

meer is niet zander meer acceptabel. 
Wanneer een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder om bepaalde redenen niet kan worden 
weggenomen kan besloten worden om de toename toe te staan, mits de toename niet meer dan 5 dB 
bedraagt. Ook geldt een plafondwaarde van de hogere geluidbelasting, die in dit onderzoek op 68 dB 
is gesteld. Tot slot zijn in dit toetskader in de afweging van maatregelen ook de toenamen of afnamen 
van de gecumuleerde geluidbelastingen , de geluidbelastingen van aile wegen samen, betrokken. 

De geluidberekeningen zijn uitgevoerd conform de standaardrekenmethode II volgens bijlage III van 
het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. 
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Uit de berekeningen blijkt dat, wanneer aileen het verkeer over de Gustav Mahlerlaan wordt 
beschouwd, ter plaatse van ACTA en 0&0 een toename optreedt van maximaal 1,5 dB (afgerond 
2 dB). Er zou dan sprake zijn van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De geluid
toename is te verklaren door het toenemende verkeer over de Gustav Mahlerlaan vanwege de 
bestemde kantooractiviteiten. 
Tegelijkertijd nemen echter op de locaties van de geconstateerde reconstructies in de zin van de Wet 
geluidhinder de gecumuleerde geluidbelastingen van aile wegen samen af met 1,9 dB ter plaatse van 
ACTA en met 1,1 dB ter plaatse van 0&0. De afnamen worden verklaard door de geluidbelasting
afnamen als gevolg van de A 10, doordat het bestemde kantoorgebouw als geluidafscherming dient 
voor het ACTA en het 0&0. 

Omdat de geluidtoename vanwege de Gustav Mahlerlaan van maximaal 1,5 dB net op de scheidslijn 
zit van direct aanvaardbaar en niet zonder meer acceptabel en aangetoond is dat de totale 
verkeerslawaaibelastingen zijn afgenomen, wordt geconcludeerd dat de verkeersaantrekkende 
werking door het bestemmingsplan niet leidt tot een verslechtering van de akoestische situatie. 
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1 Inle id ing 

In opdracht van OVG Projectontwikkeling is door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV een 

onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West in 

Amsterdam. Het bestemmingsplan wordt door de gemeente Amsterdam conform de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) opgesteld. 

Het bestemmingsplan zal voorzien in een kantoorbestemming op de locatie die aan de noordwestzijde 

wordt begrensd door de zuidelijke opriVafri t 5108 van rijksweg A 10, aan de zuidzijde door het Vrije 

Universi tei t medisch centrum en aan de oostzijde door een tenniscomplex ten noorden van de Gustav 
Mahlerlaan. 

Figuren 1.1 en 1.2 weergeven de situatie en een fragment van de plankaart. 

Figuur 1.1 Situatie 

V-2 
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Figuur 1.2 Plankaart bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West 
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De kantoorbestemming is conform de Wet geluidhinder niet geluidgevoelig. Een onderzoek van de 

geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai, spoorweglawaai of industrielawaa i in het kader van 
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de Wet geluidhinder is dan ook niet noodzakelijk. Een onderzoek van de geluidwering van gevels en 
daken van het nieuwe kantoor zal wei in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning 
voor de activiteit bouwen van een bouwwerk moeten zijn uitgevoerd . 

In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing zijn de geluidbelastingen ter plaatse van de 
bestaande omgeving onderzocht als gevolg van de te verwachte verkeersaantrekkende werking door 
het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West via de Gustav Mahlerlaan. De meest nabij het 
bestemmingsplan gelegen geluidgevoelige gebouwen ACTA en 0&0 van het Vrije Universiteit 
medisch centrum (VUmc) zijn in dit onderzoek betrokken. Het voorliggend rapport omschrijft dit 
onderzoek. 

Er geldt geen wettel ijk toetskader. Hoofdstuk 2 behandelt het toetskader dat voor dit onderzoek is 
vastgesteld. Hoofdstuk 3 omschrijft de gebruikte invoergegevens en rekenmethode . Hoofdstuk 4 
omschrijft de onderzoeksresultaten en de conclusie . 
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2 Beoordelingswijze akoestische effecten bestaande omgeving 

Ten behoeve van de beoordeling van de geluideffecten door aankomend en vertrekkend verkeer door 
activiteiten binnen het bestemmingsplangebied op de bestaande omgeving zijn de toe- of afnamen 
van de geluidbelastingen ter plaatse van bestaande geluidgevoelige gebouwen buiten het 
bestemmingsplan berekend. De toe- of afnamen worden verkregen uit het verschil van de geluid
belastingen in de situatie dat de activiteiten van het bestemmingsplan niet zouden zijn bestemd (de 
autonome situatie) en de situatie dat de activiteiten van het bestemmingsplan wei zijn bestemd. 

Een afname van de geluidbelasting in de bestaande omgeving wordt zonder meer geaccepteerd, een 
toename aileen indien deze toename voldoende klein is . In de Wet geluidhinder is een toetskader voor 
het geluideffect als gevolg van een fysiek gewijzigde weg (hoofdstuk VI, afdeling 4 "Reconstructies"), 
bijvoorbeeld door verlegging, verbreding van een weg of het plaatsen van stoplichten op een kruising. 

Er is momenteel geen wetlelijk toetskader voor enkel een wijziging van de verkeersintensiteiten van (I 
een weg (in dit onderzoek is er rekening mee gehouden dat het Projectbesluit conform de Wro voor 
het verleggen van de tramlijn en - Ius van de Gustav Mahlerlaan naar de De Boelelaan al is genomen 
en dat om die reden de tramlijn en - Ius niet meer op de Gustav Mahlerlaan aanwezig zijn). 
Voor de beoordeling van de geluideffecten ter plaatse van bestaande woningen is het in dit onderzoek 
vastgestelde toetskader afgeleid van het toetskader onder Afdeling 4 van de wet. Daarin geldt het 
criterium of de wijziging van de weg leidt tot een toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer. Is 
dit het geval dan is volgens de wet sprake van een "reconstructie", om verwarring met de fysieke 
reconstructie te voorkomen ook "reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder" genoemd. Een 
toename vanaf 2 dB wordt door de wet niet zonder meer geaccepteerd. Toenames van 1,5 tot 2 dB 
worden afgerond naar 2 dB en worden dus eveneens aangemerkt als een reconstructie in de zin van 

de Wet geluidhinder. 
Wanneer een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder om bepaalde redenen niet kan worden 
weggenomen kan besloten worden om de toename toe te staan, mits de toename niet meer dan 5 dB 
bedraagt. Ook geldt een plafondwaarde van de hogere geluidbelasting , die in dit onderzoek op 68 dB 
is gesteld. In de afweging van maatregelen wordt tot slot ook de toenamen of afnamen van de 
gecumuleerde geluidbelastingen, de gelu idbelastingen van aile wegen samen, betrokken (de 2 dB

toets volgens de wet gebeurt per te reconstrueren weg). 

Beschouwd zijn de gebouwen van ACTA en O&D van het VUmc langs de Gustav Mahlerlaan omdat 
op de Gustav Mahlerlaan percentueel het grootste verschil van verkeersintensiteiten als gevolg van 
het bestemmingsplan optreedt. 
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3 Invoergegevens en rekenmethode 

3.1 Plankaart en omgevingseigenschappen 

In bijlage I is de plankaart van het bestemmingsplan opgenomen. 
De eigenschappen van de omgeving zijn ontleend aan het geluidonderzoek dat is uitgevoerd in het 
kader van de m.e. r. procedures v~~r de Zuidas Flanken en de Vrije Universiteit (VU)IVUmc. 

3.2 Verkeergegevens 

Door de dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer zijn de verkeergegevens verstrekt voor het peiljaar 
2020. Verstrekt zijn de gegevens v~~r de autonome si tuatie en voor de bestemmingsplansituatie. In 
bijlage II zijn de verkeergegevens opgenomen. 
De verkeergegevens van de A 10 zijn ontieend aan het onder paragraaf 3.1 genoemde geluid
onderzoek. 

3.3 Wegverkeerslawaai rekenmethode 

De berekeningen van de geluidbelastingen Ldan op de gevels van ACTA en 0&0 zijn uitgevoerd 
conform het "Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006", zoals bedoeld in arti kel 110 van de Wet 
geluidhinder (hie rna te noemen: RMV2006). Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van Standaard 
Rekenmethode II uit bijlage III van het RMV2006. 

Bij de berekeningen wordt de equivalente geluidniveaus van dag-, avond- en nachtperioden bepaald. 
Uit deze dag-, avond- en nachtwaarden wordt de geluidbelasting Lden vastgesteld. Deze geluid
belasting Lden wordt berekend met behulp van de volgende formule: 

Ldeu = 10 * log 
24 in dB 

Op de berekende geluidbelastingen mag, conform artikel 11 Og van de Wet geluidhinder, een correctie 
worden toegepast. Dit omdat de geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger 
ligt dan voor de toekomst redelijkerwijs is te verwachten. 
Conform artikel 3.6 van het RMV2006 is de te hanteren aftrek 5 dB v~~r wegen waar de representatief 
te achten snelheid lager is dan 70 km/uur en 2 dB voor wegen waar een representatief te achten 
snelheid gelijk aan of hoger is dan 70 km/uur. 
Voor de A 10 is een aft rek van 2 dB toegepast, voor de overige wegen 5 dB. 

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu v1.62 van 
DGMR. 
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4 Onderzoeksresu llalen 

In bijlage III zijn de plots met de berekende geluidbelastingen weergegeven. De geluidbelastingen zijn 
gepresenteerd voor de volgende vier berekeningsituaties: 
1. Geluidbelastingen vanwege Gustav Mahlerlaan autonome situatie (zonder kantooractiviteiten); 
2. Geluidbelastingen vanwege Gustav Mahlerlaan plansituatie (met kantooractiviteiten); 
3. Geluidbelastingen vanwege aile wegen samen autonome situatie (zonder kantooractiviteiten); 
4. Geluidbelastingen vanwege aile wegen samen met plansituatie (met kantooractiviteiten); 

In tabel 4.1 zijn de maatgevende berekeningsresultaten beknopt samengevat. Uit de berekeningen 
blijkt dat vanwege de Gustav Mahlerlaan een toename optreedt van maximaal1,5 dB (afgerond 2 dB). 
Er is dan sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De geluidtoename treedt op 
door het toenemende verkeer over de Gustav Mahlerlaan vanwege de bestemde kantooractiviteiten. 
Tegelijkertijd nemen echter op de locaties van de geconstateerde reconstructies in de zin van de Wet 
geluidhinder de gecumuleerde geluidbelastingen van aile wegen samen af met 1 tot 2 dB. De 
af- namen worden verklaard door de geluidbelastingafnamen als gevolg van de A 1 D, doordat het 
bestemde kantoorgebouw als geluidafscherming dient voor het ACTA en het O&D. 

Omdat de geluidtoename vanwege de Gustav Mahlerlaan van maximaal 1,5 dB net op de scheidslijn 
zit van "direct aanvaardbaar" en "niet zonder meer acceptabel" en aangetoond is dat de gecumuleerde 

geluidbelastingen zijn afgenomen, wordt geconcludeerd dat de verkeersaantrekkende werking door 
het bestemmingsplan niet leidt tot een verslechtering van de akoestische situatie. 

Tbl410t d d a e Jplre en I ·db I r e ge UI e as Ingen L '00 
Situatie ACTA 0&0 

Lage verdieping Hoge verdieping lage verdieping 

Gustav Mahlerlaan 

1 . Autonome situatie 51,6 dB 

2. Plansituatie 53,0 dB 

Toename (+)/Afname H +1,4 dB 

Gecumuleerde geluidbelastingen 

3. Autonome siluatie 58,0 dB 

4. Plansiluatie 56,7 dB 

Toename (+)/Afname (-) -1,3 dB 

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV 

De heer ing. F.P. van Dorresteijn 

Senior Specialist 

51,0 dB 

52,5 dB 

+1,5 dB 

59,0 dB 

57,1 dB 

-1,9 dB 
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20208Ul 

linknr PA_ETM_AB PA_DAG_AB PA_AVO_AB PA_NAC_AB MV_ETM_AB MV_DAG_AB MV_AVO_AB MV_NAC_AB ZV_ETM_AB ZV_DAG_AB ZV_AVO_AB ZV_NAC_AB 
3895 2406,369543 151,6140864 83,63989743 31,55693335 49,13710604 3,710512091 0,117607997 0,521759188 19,11271401 1,447265418 0,044860782 0,206521259 
3903 7212,516978 435,2759594 286,7156142 105,3037769 168,3779533 12,30181093 0,953530909 2,12392986 103,2716431 7,585791627 0,288009938 1,40103639 
9038 300,2013893 18,914285 10,43431317 3,936816463 6,129992602 0,462896851 0,014671929 0,065090931 2,384364992 0,180550444 0,005596509 0,02576411 
9043 16317,6127 984,7691925 648,6659734 238,2394734 380,938615 27,8316414 2,157270218 4,805183121 233,6419698 17,16211 0,651594254 3,169707504 
9134 291,7533226 18,38201184 10,1406777 3,826029207 5,95748645 0,449870318 0,014259042 0,063259185 2,317265788 0,175469514 0,005439016 0,025039073 



2020 plan 

linknr PA_ETM_AB PA_DAG_AB PA_AVO_AB PA_NAC_AB MV_ETM_AB MV_DAG_AB MV_AVO_AB MV_NAC_AB ZV_ETM_AB ZV_DAG_AB ZV_AVO_AB ZV_NAC_AB 
3895 3179,988689 200,3562093 110,5291282 41,70211155 64,93410036 4,903397533 0,155417567 0,689498553 25,25722391 1,912544011 0,059282989 0,272915384 
3903 7230,670444 436,3715224 287,4372599 105,5688201 168,8017503 12,33277383 0,955930889 2,129275661 103,5315715 7,604884602 0,288734841 1,404562714 
9038 340,3478316 21,4437245 11,82971161 4,463293624 6,949766938 0,524800835 0,016634031 0,073795652 2,703230178 0,204695762 0,00634494 0,029209588 
9043 16653,65475 1005,049357 662,0244868 243,1457354 388,7835981 28,40480135 2,201696663 4,90414022 238,4535516 17,51554349 0,665013071 3,234983905 
9134 332,7861466 20,96729811 11,56688475 4,364130304 6,795360346 0,513141061 0,016264465 0,072156095 2,643171105 0,200147929 0,006203971 0,028560623 
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Zander kantaaractiviteit Cauberg-Huygen R.1. B.V. 

Geluidbelastingen vanwege Gustav Mahlerlaan 
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Met kantooractiviteiten 
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Zander kantaaractiviteiten 

Gecumuleerde geluidbelastingen 
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1. Inleiding 

De gemeente Amsterdam is voornemens een besluit te nemen over de ontwikkeling van 
een kantoorpand van Deloitte en de wijziging van het bestemmingsplan VUmc gelegen 
nabij de A 1 O-Zuid. De Dienst Ruimtelijke Ordening wenst inzicht in de externe 
veiligheidsrisico's veroorzaakt door het transport van gevaarlijke stoffen over de A 1 O-Zuid 
voor het kilometervak 19.3 tot 20.3 voor deze ontwikkelingen. 

In hoofdstuk 2 wordt de normsteliing externe veiligheid voor transportroutes samengevat. 
In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten van de risicoberekening beschreven. 
Hoofdstuk 4 bevat het resultaat van de risicoberekening. Hoofdstuk 5 bevat de conclusie. 
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2. Normsteliing externe veiligheid transport 

2.1. Plaatsgebonden risico en groepsrisico 

Het transport van gevaarlijke stoffen brengt risico's met zich mee door de mogelijkheid 
dat bij een ongeval gevaarlijke lading kan vrijkomen. Het risico voor omwonenden wordt 
gevat onder het begrip externe veiligheid. Voor het transport van gevaarlijke stoffen over 
de weg, het spoor en het binnenwater is een risiconormering vastgesteld [1 en 2]. Tevens 
is een handreiking externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen gepubliceerd [3]. 

Een combinatie van verschillende aspecten is bepalend voor het risiconiveau voor 
specifieke trajecten van transportroutes: 
• de omvang van de vervoersstroom, die bepalend is voor de kans op ongevallen met 

effecten op de omgeving; 

• de soort van gevaarlijke stoffen, die bepalend is voor de effecten op de omgeving; 
• de veiligheid, die bepalend is voor de kans op ongevallen; 
• het aantal mensen langs de route, dat bepalend is voor het mogelijk aantal dodelijke 

slachtoffers. 

De risicobenadering externe veiligheid kent twee begrippen om het risiconiveau voor 
activiteiten met gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving aan te geven. Deze 
begrippen zijn het plaatsgebonden risico (PR, voorheen het individueel risico genoemd) 
en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een denkbeeldig persoon, die 
zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een 
transportroute bevindt, overlijdt door een ongeval met het transport van gevaarlijke 
stoffen op die route. Plaatsen met een gelijk risico kunnen door zogenaamde 
risicocontouren op een kaart worden weergegeven. Het PR leent zich daarmee goed 
voor het vaststellen van een veiligheidszone tussen een route en kwetsbare 
bestemmingen, zoals woonwijken. Het GR geeft aan wat de kans is op een ongeval met 
tien of meer dodelijke slachtoffers in de omgeving van de beschouwde activitei!. Het 
aantal personen dat in de omgeving van de route verblijft, bepaalt daardoor mede de 
hoogte van het GR. Het GR wordt weergegeven in een zogenaamde fN-curve, op de 
verticale as staat de cumulatieve kans per jaar f op een ongeval met N of meer 
slachtoffers en op de horizontale as het aantal slachtoffers. Het GR wordt bijvoorbeeld 
gebruikt om vast te stellen of de woningdichtheid in een bepaald gebied nog kan worden 

vergroo!. 

Beide begrippen vullen elkaar aan: ze maken het mogelijk om vanuit verschillende 
invalshoeken situaties op risico te beoordelen. Met het PR wordt de aan te houden 
afstand geevalueerd tussen de activiteit en kwetsbare functies, zoals woonbebouwing, in 
de omgeving. Met het GR wordt geevalueerd of gegeven deze afstand tussen de activiteit 
en kwetsbare functies er als gevolg van een ongeval een groot aantal slachtoffers kan 
vallen, doordat er een grote groep personen blootgesteld word!. 
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2.2. Plaatsgebonden risieo 

In het kader van de risicobenadering moet de vraag worden beantwoord of er sprake is 

van een relatief hoog risieo. Afhankelijk van de omvang van de vervoersstromen en de 

specifieke gevaren voor de omgeving, kan een zekere scheiding tussen transportroutes 

en werk- en woongebieden gewenst zijn. Bij deze vraagstelling worden de risiconormen 

gehanteerd, die door de rijksoverheid recent zijn vastgesteld in de circulaire 

risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen [1J. In de volgende tabel wordt weergegeven 

welke normen voor het plaatsgebonden risico op de verschillende situaties van 
toepassing zijn. 

I·::~t:::d _. Lver~o~rsb:Sluit ••••••. -·····rOmgevingSbesluit j 

Nieuw-] t<v;eis~areC;lljecie,,; ••••• · ••• · .•••• -...... Jtif:~:£~~;~~i1f~~:rif:~:~:~i~~i1f~6: -·· ..• 1 
... .... . BeperktkwetsbareobJecten -........ -.R.·.·.·.-.i.c.·.· .. h.·.·.t.·.w.·.··.·.·.a.·.·.·.a.·.· .. ·.r .. d .. ··.··.e.·_·.·_p.·_··_R_··.·_-_1_0_--_·_6_·_···.·.·IRichtwaafdePR10:6 

Voor nieuwe situaties (een nieuwe route, een significante verandering in de 

transportstroom, nieuwe kwetsbare bestemmingen) geldt de PR-norm als grenswaarde. 

Dat houdt voor de ruimtelijke ordening in dat er binnen de 1.0 10-6 Ijr contour geen 

nieuwbouw mag plaatsvinden. Voor bijzondere situaties wordt de mogelijkheid open 

gehouden om op basis van een integrale belangenafweging van deze grenswaarde af te 

wijken. De beslissing van het bevoegd gezag om af te wijken dient ter goedkeuring te 

worden voorgelegd aan de betrokken ministeries. Voor bestaande situaties met een PR 
hoger dan 10-6 Ijr wordt er naar gestreefd om aan de grens van kwetsbare bestemmingen 

het PR te verlagen tot het gestelde normniveau. Voor dergelijke situaties geldt het stand
still beginsel voor nieuwe ontwikkelingen. Veelal is sprake van een gegroeide situatie en 

is het niet altijd mogelijk om aan de norm voor nieuwe situaties te voldoen. Mogelijkheden 

om hogere risico's te reduceren kunnen zich bijvoorbeeld voordoen bij infrastructurele 

aanpassingen, die om andere redenen worden voorzien. Er wordt niet een op zichzelf 

staand saneringsbeleid gevoerd. Voor bestaande situaties is eerst van dringende 

sanering sprake indien kwetsbare bestemmingen binnen een gebied liggen met een PR 
hoger dan 10-5 Ijr. 

In de circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is een (niet limitatieve) lijst van 

kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten (respectievelijk categorie I en II) opgenomen: 

I Kwetsbaar object: 
a. woningen, niet zijnde woningen als bedoeld in categorie II onder a; 

b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, 

van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals: 

1°. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; 
2°. scholen; 

3°. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen; 
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c. gebouwen waarin grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag 
aanwezig zijn, zoals: 
1'. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 

per object; 
2'. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk 

bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto 
vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per object, voor zover in die complexen of in 
die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; 

d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd v~~r het verblijf van meer dan 50 
personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen; 

II Beperkt kwetsbaar object: 
a. 1'. verspreid liggende woningen met een dichtheid van maximaal twee woningen per 

hectare; 
2'. dienst- en bedrijfswoningen; 

3'.lintbebouwing, voor zover deze loodrecht of nagenoeg loodrecht is gelegen op de 
contouren van het plaatsgebonden risico van een route of trace; 

b. kantoorgebouwen, voor zover zij niet in categorie I onder c vallen; 
c. hotels en restaurants, voor zover zij niet in categorie I onder c vallen; 
d. winkels, voor zover zij niet in categarie I onder c vallen; 
e. sporthallen, zwembaden en speeltuinen; 
f. sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor 

zover zij niet in categorie I onder d vallen; 
g. bedrijfsgebouwen, v~~r zover zij niet in categorie I onder c vallen; 
h. objecten die met de onder a tot en met e en 9 genoemde gelijkgesteld kunnen worden 

uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, 
het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden v~~r 
zelfredzaamheid bij een ongeval, voor zover die objecten geen kwetsbare objecten 
zjjn; 

i. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of 
elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voor zover die 
objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen 
vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval; 

j. objecten, zoals wegrestaurants over of naast een weg en passagiersstations, die een 
functionele binding hebben met de risico opleverende activiteit. 

2.3. Groepsrisico 

De orientatiewaarde voor het groepsrisico is per km-route of -trace bepaald op f = 10.2 f 
N2 (met f de cumulatieve frequentie en N het aantal slachtoffers), dat wi! zeggen een 
frequentie van 10-4 fjr voar 10 slachtoffers, 10-6 fjr v~~r 100 slachtoffers, etc. en geldt 
vanaf het punt met 10 slachtoffers. In figuur 2 is ter illustratie van het bovenstaande een 
voorbeeld van een fN-curve en de orientatiewaarde gegeven. De orientatiewaarde 
waarde houdt in dat het bevoegd gezag daarvan gemotiveerd kan afwijken. Berekende 
risico's worden getoetst aan deze normen. Deze toetsing maakt duidelijk of sprake is van 
situaties waarbij risicoreducerende maatregelen aan de orde moeten komen, bijvoorbeeld 
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het vergroten van de afstand tussen de route en de woonbebouwing of het beperken van 
de woningdichtheid in een bepaald bebouwingsgebied. 

Groepsrisico per km transportroute 

1.0E-04 

1.0E-05 Orientatie 
waarde 

';;:' 
S 
Q) 1.0E-06 :;:: 
c: 
Q) 
::J 

Voorbeeld C" e 1.OE-07 fN-curve ... 
Q) 

> 
Q) 

:;:: 

'" :; 1.0E-08 
E 
::J 
() 

1.0E-09 

1.0E-10 

10 100 1000 

Aanlal slachloffers 

Figuur 1. Voorbeeld groepsrisico transportroute 

Bij het beoordelen van het GR wordt het (Iokale) bevoegd gezag de mogelijkheid 
geboden om gemotiveerd de orientatiewaarde voor het GR te overschrijden. Er moet 
sprake z"jn van een open bare en goed inzichtelijke belangenafweging, waarin moet zijn 
aangegeven waarom in het specifieke geval daarvan is afgeweken. De beslissing om de 
orientatiewaarde te overschrijden is vatbaar voor beroep. Het GR wordt voor het gehele 
relevante gebied berekend. Door middel van bronmaatregelen wordt zonodig en zo 
mogelijk dat risico gereduceerd. Daar waar het gaat om het stellen van randvoorwaarden 
in de ruimtelijke ordening wordt, om het werkbaar te houden, het afwegingsgebied echter 
gemaximaliseerd tot 200 meter van de route cq. het trace. Het GR geeft voor dit gebied 
aan welke bebouwingsdichtheid nog acceptabel is, gelet op de voorgestelde 
orientatiewaarde. In het aangegeven gebied is bebouwing dus wei toegestaan maar is de 
dichtheid van bebouwing soms gelimiteerd. 

Bij de toetsing moet worden bezien of de kans per kilometer route of trace op een 
bepaald aantal slachtoffers toeneemt of groter is dan de orientatiewaarde. De 
orientatiewaarde geldt in aile situaties, dus voor zowel vervoers- als omgevingsbesluiten 
en zowel in bestaande als nieuwe situaties. 
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Bij een overschrijding van de orientatiewaarde van het groepsrisico of een toe name van 
het groepsrisico, moeten beslissingsbevoegde overheden het groepsrisico betrekken bij 
de vaststelling van het vervoersbesluit of omgevingsbesluit. Oit is in het bijzonder van 
belang in verband met aspecten van zelfredzaamheid en hulpverlening. 

Er moet altijd worden nagegaan of door het treffen van maatregelen niet alsnog aan de 
orientatiewaarde kan worden voldaan of dat de toename van het groepsrisico niet kan 
worden verminderd. Ais dit niet mogelijk blijkt te zijn, dan dient in overleg met betrokken 
overheden te worden gestreefd naar een zo laag mogelijk risico uit hoofde van het 
ALARA-beginsel (AS Low As Reasonably Achievable). 

Over elke overschrijding van de orientatiewaarde van het groepsrisico of toename van 
het groepsrisico moet verantwoording worden afgelegd. Het betrokken bestuursorgaan 
moet, al dan niet in verband met de totstandkoming van een besluit, expliciet aangeven 
hoe de diverse factoren zijn beoordeeld en eventuele in aanmerking komende 
maatregelen, zijn afgewogen. Oaarbij moet steeds in overleg worden getreden met 
andere betrokken overheden over de te volgen aanpak. Het is raadzaam ook het bestuur 
van de regionale brandweer hierbij te consulteren. In de motivering bij het betrokken 
besluit moeten de volgende gegevens worden opgenomen: 

Beschrijving huidig en toekomstig GR 

• het groepsrisico; 
• indien van toepassing: het eerder vastgestelde groepsrisico; 
• een aanduiding van het invloedsgebied; 
• de aanwezige dichtheid van personen en de in de toekomst redelijkerwijs 

voorzienbare dichtheid per hectare in dit invloedsgebied; 

• een aanduiding van de vervoersstromen, in term en van de aard en de omvang van 
gevaarlijke stoffen die specifiek bijdragen aan de overschrijding van de orienterende 
waarde, alsmede een aanduiding in hoofdlijnen van de bijdrage van de verschillende 
transportstromen aan het groepsrisico; 

• een aanduiding van de redelijkerwijs voorzienbare vervoerstromen in de toekomst 
met in begrepen een aanduiding van de invloed daarvan op het groepsrisico; 

• de bijdrage in hoofdlijnen van de aanwezige en van de redelijkerwijs voorzienbare 
toekomstige (beperkt) kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico; 

Bronmaatregelen en RO-maatregelen 

• de mogelijkheden tot beperking van het groepsrisico, zowel nu als in de toekomst, 
met betrekking tot het vervoer en de ruimtelijke ontwikkelingen en de voor- en 
nadelen hiervan; 

Beheersbaarheid 

• de mogelijkheden van de voorbereiding op de bestrijding van en de beperking van de 
omvang van een ramp of zwaar ongeval als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen 
en zware ongevallen; 

Zelfredzaamheid 

• de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de 
route of het trace om zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar 
ongeval voordoet. 
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2.4. Toekomstig beleid 

Momenteel wordt nieuw beleid ontwikkeld voor het transport van gevaarlijke stoffen. De 
stand van zaken is verwoord in het concept Besluit transportroutes externe veiligheid 
(Btev) [6]. Voor rijkswegen is samenhangend met het concept Btev een voorstel voor een 
basisnet geformuleerd [5]. 

Voor het transporl van gevaarlijke stoffen wordt in het basisnet een gebruiksruimte 
gedefinieerd die een limiet stelt aan de transportintensiteit van gevaarlijke stoffen. Voor 
elk weggedeelte is met deze intensiteit vastgesteld of er een plaatsgebonden risico groter 
dan 1.0 10-6 Ijr aanwezig is. Zo ja, dan is er een veiligheidszone vanaf het midden van de 
weg tot deze risicocontour waarbinnen nieuwe bebouwing aan beperkingen is 
onderworpen. 

Voor het groepsrisico blijft de verantwoordingsplicht in principe onverminderd van kracht. 
Wei is in het Btev aangegeven dat deze verantwoording niet in extenso hoelt te worden 
gedaan als het groepsrisico kleiner blijlt dan 0.1 keer de orientatiewaarde of als het 
groepsrisico minder dan 10% toeneemt en onder de orientatiewaarde blijft. Wei dient de 
regionale brandweer in de gelegenheid te worden gesteld om te adviseren over de 
aspecten beheersbaarheid en zelfredzaamheid. 

Nieuw is dat voor sommige rijkswegen een plasbrandaandachtsgebied (PAG) is 
voorgesteld. Het PAG is een strook van 30 m vanaf de rechterkant van de 
rechterrijstrook. Voor het realiseren van bebouwing binnen deze strook geldt een 
verantwoordingsplicht. 
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3. Uitgangspunten risicoberekening 

3.1. RBM II 

Het risico van het transport wordt berekend met RBM II versie 1.3, ontwikkeld in opdracht 
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor evaluatie van transportroutes [4]. De 
methodiek is samengevat in bijlage 1. Voor de berekening zijn de volgende gegevens 
nodig: 
• De transportintensiteit van gevaarlijke stoffen. 
• De uitstromingsfrequentie, de kans per voertuigkilometer dat een tankauto met 

gevaarlijke stoffen betrokken raakt bij een ongeval zodanig dat er uitstroming van de 
stof optreedt. In deze studie wordt uitgegaan van de standaard uitstromingsfrequentie 
voor een autosnelweg. 

• Het aantal personen dat langs de route blootgesteld wordt aan de gevolgen van een 
ongeval. De bevolkingsdichtheden worden aangegeven in veelhoeken langs de route 
met een uniforme dichtheid per veelhoek. 

• Voor de breedte van een rijbaan is 13 m gehanteerd. 
• De meteorologische condities van het weerstation Schiphol zijn gehanteerd. 

3.2. Wegtraject 

Het groepsrisico wordt berekend voor de Ai O-Zuid kilometervak 19.3 tot 20.3 voor de 
noordelijke en zuidelijke rijbaan afzonderlijk. 

3.3. Transportintensiteit 

Tabel 1 toont gegevens over de jaarintensiteit beladen bulktransporten in 2006. Deze 
intensiteit is algeleid uit tellingen in 2006 verricht in opdracht van Rijkswaterstaat DVS op 
telpuntnummer N12. De waarnemingen zijn verricht met een automatisch 
cameradetectiesysteem voar een tijdsperiode van een week voor beide rijbanen 
afzonderlijk. Voor de noordelijke rijbaan van 8 september 2006 14:20 uur tot 15 
septernber 2006 14:20 uur en voor de zuidelijke rijbaan van 8 september 2006 13:20 uur 
tot 15 september 2006 13:20 uur. Bij de risicoberekening wordt standaard aangenomen 
dat 70% van het transport overdag plaatsvindt tussen 6:30 en 18:30 uur en 30% 's 

nachts. 
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ifype lsi"f Intensiteit Intensitelt , 
Icategorle 2006 2006 
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Tabel 1. Jaarlijks aantal transporten van gevaarlijke stoffen voor 2006 

Voor de huidige situatie In 2009 wordt uitgegaan van de jaarlijkse groeipercentages van 
het Global Economy scenario vastgesteld door Rijkswaterstaat DVS in de 
Toekomstverkenning vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 2007. Tabel 2 toont de 
veronderstelde groei van de intensiteit (aileen de stofcategorieen met een intensiteit 
groter dan nul zijn opgenomen in de tabel). 
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Tabel2. Groeipercentage en jaarlijks aantal transporten van gevaarlijke stoffen voor 
2009 

Voor de toekomstige situatie wordt uitgegaan van het GF3 plafond voor wegvak N12 van 
basisnet weg voorgeschreven in het besluit tot wijziging van de circulaire RNVGS [7]. Het 
aantal GF3 transporten is proportioneel verdeeld over beide rijbanen gelijk aan de 
verhouding GF3 transporten van 2009. Er is geen rekening gehouden met de mogelijke 
invloed van de nog aan te leggen Westrandweg. 
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Tabel3. Transportintensiteit GF3 plafond basisnet weg 
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3.4. Bebouwing 

De huidige en toekomstige bebouwing en de hiermee gepaard gaande aanwezigheid van 

personen langs de A 1 O-Zuid zijn door DRO in kaart gebracht. De werkwijze en de 

gegevens zijn opgenomen in bijlage 2. Bijlage 3 be vat de aanwezigheid van personen 

voor de toekomstige situatie. 
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4. Resultaten risicoberekening 

4.1 . Plaatsgebonden risico 

Er is geen contour aanwezig voor de grenswaarde van 1.0 10-6 Ijr, het plaatsgebonden 

risico langs de weg is overal kleiner dan 1.0 10-6 Ijr. Het plaatsgebonden risico vorrnt 

daardoor geen belemmering voor de ontwikkelingen langs de A 1 O-Zuid. De figuren 2 en 3 
tonen de contouren voor de A 1 O-Zuid voor de noordelijke en de zuidelijke rijbaan 

afzonderlijk voor de transportintensiteit basisne!. 

Wegvak Rijbaan Transportintensiteit Afstand 1m) 
10-6 10-7 

A10 Zuid Noord Huidig 2009 0 42 
Toekornst basis net 0 60 

Zuid Huidig 2009 0 20 
Toekornst basis net 0 50 

Tabel 4. Afstand tot PR-contouren vanaf midden van een rijbaan 

Figuur 2. Plaatsgebonden risicocontouren A 1 O-Zuid noordelijke rijbaan voor de 
transportintensiteit basisnet 
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Figuur 3. Plaatsgebonden risicocontouren A 1 O-Zuid zuidelijke rijbaan voor de 
transportintensiteit basisnet 
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4.2. Groepsrisico 

13 

Het groepsrisico voor de A 1 O-Zuid wordt getoond in de tiguren 4 tim 9 voor 
respectievelijk de noardelijke en zuidelijke rijbaan . Getoond wordt het groepsrisico voar 
het kilometervak 19.3 tot 20.3. 

Tabel 5 vat de resultaten samen wat betreft de atstand van de tN -curve tot de 
orientatiewaarde. Hiervoor is gebruik gemaakt van de tractie. De mate van overschrijding 
van het groepsrisico wordt uitgedrukt als de maximale tactor tussen de berekende tN
curve en de orientatiewaarde tN2 = 10-2 voor meer dan 10 slachtoffers. Een tractie 2.0 
betekent bijvoorbeeld dat de berekende trequentie van de tN-curve maximaal 2.0 keer de 
waarde van de orientatiewaarde is (bij een bepaald aantal slachtoffers). 
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Wegvak 

i 
noorde!ijke rijbaan 

zuidelijke rijbaan 

Bebouwing Intensiteit 

Tabel5. Overzieht ligging groepsrisieo ten opziehte van de orientatiewaarde 

A 10-Zuid noordelijke rijbaan 
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• Voor de huidige bebouwingsituatie en het transport van 2009 vergeleken met het 
transport basisnet weg neemt het groepsrisieo toe van fraetie 0.582 naar 0.869. 

• Voor het transport basisnet weg en de huidige bebouwingssituatie vergeleken met de 
ontwikkeling van Deloit!e neem het groepsrisico toe van fraetie 0.869 naar 1.028. 

• Voor het transport basisnet weg en de huidige bebouwingssituatie vergeleken met de 
ontwikkelingen in het plangebied Vume neemt het groepsrisieo af van fraetie 0.869 
naar 0.866. 

A 10-Zuid zuidelijke rijbaan 
• Voor de huidige bebouwingsituatie en het transport van 2009 vergeleken met het 

transport basisnet weg neemt het groepsrisieo toe van fraetie 0.560 naar 0.839. 
• Voor het transport basisnet weg en de huidige bebouwingssituatie vergeleken met de 

ontwikkeling van Deloit!e neem het groepsrisieo toe van fraetie 0.839 naar 2.863. De 

bijdrage van Deloit!e aan het groepsrisieo is hier groter dan bij de noordelijke rijbaan, 
omdat de afstand van Deloit!e tot de zuidelijke rijbaan aanzienlijk kleiner is dan tot de 
noordelijke baan. 

• Voor het transport basisnet weg en de huidige bebouwingssituatie vergeleken met de 
ontwikkelingen in het plangebied Vume neemt het groepsrisieo af van fraetie 0.839 
naar 0.733. 
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Figuur 4 , Groepsrisico A 1 O-Zuid noordelijke rijbaan huidige bebouwing 

Huidige bebouwing, transport 2009 
Huidige bebouwing, transport basisnet weg 
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Figuur 5. Groepsrisico A 1 O-Zuid zu idelijke rijbaan huidige bebouwing 

Huidige bebouwing, transport 2009 

Huidige bebouwing, transport basis net weg 

" 

16 



Externe veiligheid A10-Zuid Deloitle en VUmc 17 

10~r-----------------------------------------------------------------------' 

". 

". 

1 0~·L-____________________________________________________ 1--'-""-________ --" 
,d ,; 

A. m .. l ,lIc11tollers 

Figuur 6. Groepsrisico A 1 O-Zuid noordelijke rijbaan , huidige bebouwing en Deloitte 

Huidige bebouwing, transport basisnet weg 
Huidige bebouwing + Delaitte, transport basis net weg 
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Figuur 7. Groepsrisico A10-Zuid zuidelijke rijbaan, huidige bebouwing en Deloitte 

Huidige bebouwing, transport basisnet weg 
Huidige bebouwing + Deloitte, transport basisnet weg 
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Figuur 8. Groepsrisico A 1 O-Zuid noordel ijke rijbaan, huid ige bebouwing en Vumc 

Huidige bebouwing , transport basisnet weg 
Huidige bebouwing + Vumc, transport basisnet weg 
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Figuur 9. Groepsrisico A 1 O-Zuid zuidelijke rijbaan, huidige bebouwing en Vumc 

Huidige bebouwing, transport basisnet weg 
Huidige bebouwing + Vumc, transport basis net weg 

4.3. Plasbrandaandachtsgebied 

In het concept Btev (Besluit transportroutes externe veiligheid) en in het eindrapport 
basisnet weg is voor rijksinfrastructuur het plasbrandaandachtsgebied (PAG) 
ge"lntroduceerd. Het PAG is het gebied tot 30 m van de weg waarin, bij de realisering van 
(kwetsbare) objecten, rekening dient te worden gehouden met de effecten van een 
plasbrand. De 30 m voor het PAG wordt gemeten vanaf de rechterrand van de 
rechterrijstrook. De hier beoordeelde nieuwbouwplannen liggen buiten het PAG. 
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5. Conclusie 

Het plaatsgebonden risieo langs de A 1 O-Zuid is zowel met het transport van 2009 als van 
basisnet weg kleiner dan de grenswaarde van 1.0 10-6 fjr. Het plaatsgebonden risieo 
vormt daarmee geen belemmering voor de nieuwbouw. 

Het groepsrisieo is berekend voor de noordelijke en zuidelijke rijbaan van de Ai O-Zuid. 
De berekeningen laten het volgende zien. 

A 10-Zuid noordelijke rijbaan 

• Voor de huidige bebouwingsituatie en het transport van 2009 vergeleken met het 
transport basisnet weg neemt het groepsrisieo toe van fraetie 0.582 naar 0.869. 

• Voor het transport basisnet weg en de huidige bebouwingssituatie vergeleken met de 
on!wikkeling van Deloitte neem het groepsrisieo toe van fraetie 0.869 naar 1.028. 

• Voor het transport basis net weg en de huidige bebouwingssituatie vergeleken met de 
on!wikkelingen in het plangebied Vume neemt het groepsrisieo af van fraetie 0.869 
naar 0.866. 

A 1 O-Zuid zuidelijke rijbaan 

• Voor de huidige bebouwingsituatie en het transport van 2009 vergeleken met het 
transport basisnet weg neemt het groepsrisieo toe van fractie 0.560 naar 0.839. 

• Voor het transport basisne! weg en de huidige bebouwingssituatie vergeleken met de 
ontwikkeling van Deloitte neem het groepsrisieo toe van fractie 0.839 naar 2.863. De 
bijdrage van Deloitte aan het groepsrisieo is hier groter dan bij de noordelijke rijbaan, 
omdat de afs!and van Deloitte tot de zuidelijke rijbaan aanzienlijk kleiner is dan tot de 
noordelijke baan. 

• Voor het transport basisnet weg en de huidige bebouwingssituatie vergeleken met de 
ontwikkelingen in he! plangebied Vume neemt het groepsrisieo af van fraetie 0.839 
naar 0.733. 
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Bijlage 1. RBM II versie 1.3 

1. Overzichl 

Voor evaluatie van de externe veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen is de 
rekenrnethodiek RBM II ontwikkeld [1]. Hierrnee kan het plaatsgebonden risico en 
groepsrisico veroorzaakt door het transport berekend worden. 

In RBM II bestaat de systeembeschrijving uit de typering van het traject, de lengte van 
het traject, en de aantallen transporten per jaar per stofcategorie. De fractie van het 
transport die overdag plaatsvindt kan worden opgegeven. 

De bevolkingsdichtheden worden aangegeven in veelhoeken langs de route met een 
uniforme dichtheid per veelhoek. Er kan voor de dag en nacht een personendichtheid 
worden opgegeven. De ongevalsscenario's en de effectberekeningen zijn niet door de 
gebruiker te be'r'nvloeden. Na het invoeren van de basisgegevens en het starten van de 
berekeningen worden de resultaten gepresenteerd in de vorm van risicocontouren langs 
de route en de fN-curve per kilometer. 

2. Gebeurtenisbomen 

Figuur 1.1 toont de gebeurtenisboom voor een ongeval met een druktankwagen geladen 
rnet brandbaar tot vloeistof verdicht gas. Er wordt verondersteld dat bij vertraagde 
ontsteking het gas altijd ontsteekt bij de maxima Ie ornvang van de wolk. Voor een toxisch 
tot vloeistof verdicht gas wordt dezelfde gebeurtenisboom gebruikt tot en met de tak type 
uitstroming. Het effect is een toxische gaswolk. 

Figuur 1.2 toont de gebeurtenisboorn voor een ongeval met een atmosferische 
tankwagen geladen met brandbare vloeistof. De kans op directe ontsteking geldt voor de 
stofcategorie LF2. Voor de stofcategorie LF1 wordt een 30 maal kleinere waarde 
gebruikt. Er wordt geen rekening gehouden met vertraagde ontsteking. Het 
dampgenererend vermogen van de vloeistoffen is gering, zodat er geen brand bare 
gaswolk van enige omvang zal ontstaan. Voor een toxische vloeistof wordt dezelfde 
gebeurtenisboom gebruikt tot en met de tak type uitstroming. Het effect is een toxische 
gaswolk. Voor een vloeistof die zowel brandbaar als toxisch is worden de effecten 
gecombineerd. 
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Figuur 1.1. RBM II gebeurtenisboom uitstroming brandbaar gas druktankwagen 
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Figuur 1.2. RBM II gebeurtenisboom uitstroming brandbare vloeistof atmosferische 
tankwagen 



Externe veiligheid A 1 O-Zuid Deloitte en VUmc 25 

3. Ongevalsfrequentie en kans op uitstroming 

RBM " bevat standaard waarden om de uitstromingsfrequentie van druk- en 

atmosferische tankwagens voor drie wegtypen te berekenen. Deze basisgegevens zijn 

afgeleid in een studie uitgevoerd in 1994 [2] en geactualiseerd in 2005 [3]. De standaard 

waarden worden getoond in tabel 1.1. 

I~egtype ................... 

I 
Ongevals Kans op uitstroming > 100 kg ! 
frequentie j 
l/vtgkm] Druk I Atmosferisch i 

! I Autosnelweg 8.30 10-8 
J---

0.052 
I 

0.101 I 
_'?_!J __ i_!~_~ ____ ~_~e_?_~_~9_~ ___ ~_'?_I!1 ___ I 3.60 10-7 0.034 0.077 

I i .. 

I Binnen bebouwde kom I 5.90 10-7 0.006 0.021 I 

TabeI1.1. Motorvoertuigletselongevalsfrequentie (zonder ongevallen met langzaam 
verkeer) en kans op uitstroming voor verschillende wegtypen 

4. Voorbeeldstoffen 

In RBM II zijn standaardscenario's opgenomen voor de verschillende stofcategorieen. 

Voor elke stofcategorie worden de effectberekeningen uitgevoerd voor een voorbeeldstof. 

De voorbeeldstoffen worden getoond in tabel 1.2. 

r:-_:R:~:~_f~:~_c3:~_eij§~:i-~ 
! Brandbare gassen 

Categorie 
GFO 
GF1 

i 

GF2 
GF3 

Toxische gassen GT1 
GT2 
GT3 
GT4 
GT5 
GT6 

I 
I 

GTl 
i Brandbare vloeistoffen LF1 
i LF2 
1-----------------------------'--------------··-------,-----, o. 

I Toxische vloeistoffen LT1 

I 
LT2 
LT3 
LT4 
LT5 
LT6 

r---E-xplosieven EX1 
EX2 
EX3 

Tabel 1.2. Voorbeeldstoffen RBM " 

_L 

I 

VN-nummer [Sloin""m 
. !(Nietingevuldj 
I Ethyleenoxide 1040 

1011 
1978 

1064 
1005 
1017 
1017 

1206 
1207 
1093 
1277 
1092 
2480 

I Butaan 
i _-_-_prop_~:~-_n---·----
I. (NietingevuldL 
I Methylmercaptaan 
i
l 

Am-moniak------ ----
I Chloor 
IChloor 

I ~~::: :~~:~~:~i 
tHepia"n .... 

IPentaan 
1_A~~_1_0jtrII 
I. Propylamine' 
I Acroleine 
I Methylisocyanaai 
I. (Vervoersverbod) 
i .. (VervoersverbodL. 
: .(N ietingevuld) 
I (Nietingevuld) 
I (Nietingevuld) 
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5. Me!eorologische oms!andigheden 

In RBM II kan een weerstation worden geselecteerd waarvan de meteorologische 
gegevens worden gebruikt. Het wegvervoer vindt voor 70% gedurende de dag en voor 
30% gedurende de nacht plaats. 

Referen!ies 
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3. AVIV 2005 

Handleiding RBM II 

Fundamenteel onderzoek naar kanscijfers voor 
risicoberekeningen bij wegtransport gevaarlijke 
stoffen 
Rapport voor ministeries VROM en V&W 

Actualisatie uitstroomfrequentie wegtransport 
Rapport nr. 05860 
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Bijlage 2. Gegevens bebouwing situatie 2009 

Door ORO zijn de bebouwingsgebieden binnen een strook van 500 m aan weerszijde van 
de beschouwde wegen gedefinieerd. Van deze gebieden zijn vervolgens gegevens 
verzameld betreffende het aantal bewoners, arbeidsplaatsen, bedden, leerlingen en 
reizigers. Tabel 2.1 toont de gegevens per bebouwingsgebied. De ligging van de 
gebieden ten opzichte van de weg wordt getoond in de figuur opgenomen aan het eind 
van deze bijlage. 
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Door AVIV zijn de volgende bewerkingen op deze gegevens uitgevoerd: 
• Voor het aantal aanwezigen op de stations wordt uitgegaan van de cijlers voor het 

aantal in- en uitstappers per etmaal op een werkdag. De verblijlstijd van een reiziger 
op het perron wordt geschat op 10 min. De dag wordt gerekend als 12 uur overdag 
van 6:30 tot 18:30 uur, 90% van de reizigers zijn in deze tijdsperiode aanwezig. 

• De vakken 140 een 148 kornen te vervallen in de toekomstige berekeningen (basisnet 
weg) voor het VUmc. 

Voor gebruik in RBM II zijn de gegevens bewerkt tot tabel 2.2. Het aantal personen 
overdag is de som van 50% van de bewoners, 30% van de werknemers dag/nacht en 
aile andere kolommen. Het aantal personen 's nachts is de sam van 100% van de 
bewoners, 30% van de werknemers dag/nacht en het aantal reizigers 's nachts. 
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Bijlage 3. Gegevens bebouwing toekomstig 

Voor de toekornstige situatie vervallen bij de berekening voor het VUrnc de huidige 
gebieden K140 en K148. Tabel 3.1 toont de gegevens per nieuw gedefinieerd 
bebouwingsgebied. De ligging van de gebieden ten opzichte van de weg wordt getoond 
in de figuur opgenomen aan het eind van deze bijlage. Tabel 3.2 toont de gegevens voor 
RBM II. 

I .. vak.... ·1~~Pinl~~;on·.·r •. ·ftiE.··l···g:~~ ··I···S~~~~ ••• ··~:~tall·.·.f:~i:'····.I~:~ii~'··.··I· .• ~~~Iall 
I~~~~ I Kg~+6+3~6J 38gglJJ 5gJ~ggll.... glKl' 

I 
K03T ··1 1031 .. oj oj 39001·· 0 1 .•. oj 2..7.3.5 .... 3501 ·0, 

~g§+1 . §1Ki .. ·l1K I· . ;b6!gt . ·~t 7~gi 13~lgl 
TabeI3.1. Nieuwe gegevens toekomstige situatie (tabel opgesteld door ORO) 

TabeI3.2. Nieuwe gegevens A10-Zuid invoer voor RBM II toekomstige situatie 
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Figuur 3.1. Ligging nieuwe bebouwingsgebieden toekomstig 
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Kenniskwartier Noord West (concept) 



biz. 193 

Bijlage 4 Archiefonderzoek locatie VU kwartier te Amsterdam, Gemeente 
Amsterdam Dienst Milieu en Bouwtoezicht d.d. 29 september 2008 
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Arehiefonderzoek loeatie VU kwartier te Amsterdam 

Geaeh!e heer van Eijk, 

Op uw verzoek van dinsdag 16 september 2008 heeft de Dienst Milieu en Bouwtoezieht 
(DMS) een arehiefonderzoel< uitgevoerd naar he! mogelijke gevolg van vroegere 
activiteiten voor de milieuhygienisehe bo.demkwaliteit op de bovengenoemde loeatie. De 
aanleiding tot dit arehiefonderzoek is het bepalen van de onderzoeksstrategie voor het 
verkennend bodemonderzoek. De bijlage beva! een overziehtstekening van de loeatie. 

Bij dit onderzoek zijn de volgende bronnen Llit het DMS arehief geraadpleegd: 

• bodemonderzoeksrapporten 
• gegevens over ondergrondse tanks 
• gegevens over bedrijfsaetiviteiten 
• de bodemkwalitei!skaart 
• de bodemkaart "dempingen en ophogingen in Amsterdam" 
• het onderzoeksrapport "Ophoogperiodes Amsterdam" (Omegam, rapportnummer: 

1026179,15 november 2001) 

Het onderzoek rieht zieh op de loeatie zelf en de direete omgeving. Er is geen 
loeatiebezoek uitgevoerd. 

Resultaten 
Bodemonderzoek(en) 
In het arehief zijn bodemonderzoeken van de loeatie of de direete omgeving daarvan 
bekend. Sodem en grondwater op de loeatie zijn in het algemeen niet of maximaalli.eht 
verontreinigd. Uitzondering hierop vormen ineidentele verontreinigingen, voornamelijk met 
minerale olie (zie table). Daarnaast voigt L1i! onderzoek in de direete omgeving van de 
loeatie da! de bodem ten westen van de Amstelveenseweg op veel plaatsen sterk is 
verontreinigd met zware metalen. De verontreiniging betreft in de vooroorlogse 

U kunt ons kantoor bereiken per metro of tram (Iijn 7 en 10), halte Weesperplein. 
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ophooglaag kan in enkele gevallen (dempingen, jachthaven, tinnerij e.d.) gekoppeld 
worden aan bedrijfsactiviteiten. Er is ook sprake van een sterke verontreiniging met 
arseen van de bod em onder het oude maaiveld (Hollandveen) en in de vooroorlogse 
ophooglaag. Deze situatie is mogelijk ook aanwezig onder de naoorlogse ophoging ten 
oosten van de Amstelveenseweg. 

Samenvatting verontreinigingsituatie van locaties met verontreinig"'in"'gec·: _________ -. 
BUITENVELbERTSELAAN AM036302641 . 
2 (Tankstation Weslziidel 
Bovengrond (0-0.5m -mv): Geen gegevens 

Ondergrond (> 0.5m -mY): *Licht verontreinigd met vluchtige aromaten en minerale olie 

Grondwater: *Licht verontreinigd met vJuchti~e aromaten 

Opmerkingen: * Restverontreiniging na sane ring 

BUITENVELDERTSELAAN AM036302640 
1 (Tankstation Oostzijde) 

Bovengrond (0-0.5m -mY): 

Ondergrond (> O.Sm -mY): 
Grondwater: 

Opmerkingen: 

DE BOELELAAN 1113 

Bovengrond (O-O.5m -mY): 

Ondergrond (> O.5m -mY): 

Grondwater: 
Opmerkingen: 

Geen gegevens 

*Sterk verontreinigd met vluchtige aromaten; matig met minerale olie 
HSterk verontreinigd met benzeen; matig met minerale oUe; 
licht met tolueen, ethylbenzeen en xylenen 
* Restverontreiniging ter plaatse van een gasleiding parallel aan en ten oosten van de 
BuitenveldertseJaan 
~ .. Er zijn geen gegevens bekend over een grondwatersanering. Tijdens 
herbemonstering van peilbuizen in 2001 zijn slechts streefwaardeoverschrijdingen 
aangetroffen, waarna de sanering als afgerond is beschouwd. 

AM036307884 
Sterk verontreinigd met minerale olie 

Sterk verontreinigd met minerale one 

Geen gegevens 
He! betreft een verontreiniging van beperkte omvang (20m3). Er is een plan van aanpak 
inaediend. 

AMSTELVEENSEWEG 594 AM036305686 

Bovengrond (O-0.5m -mY): 
Ondergrond (> 0.5m -mY): 

Grondwater: 

Opmerkingen: 

Sterk verontreinigd met koper, zink en PAK; licht met cadmium, load en nikkel 
Sterk verontreinigd met lood; matig met koper en minerale oJie; 
licht met arseen, cadmium, kwlk, zink en PAK 

Geen gegevens 

Westeli"k van Amstelveenseweg 

AMSTELVEENSEWEG 638 AM036301880 
Bovengrond (O-O.5m -mv): 

Ondergrond (> 0.5m -mY): 

Grondwater: 
Opmerkingen: 

(Ondergrondse) tan/(S 

Sterk verontreinigd met *arseen, tin, lood, koper; matig met zirik, kwik en PAK; 
licht met cadmium, nikkel,en **minera!e ol"le 
Sterk verontreinigd met *arseen, lood en koper; matig met kwik, tin, koper, PAK en kwik; 
licht met cadmium, nikkel, zink en Hminerale olie 

Licht verontreinigd met arseen, chroom, VOCL en vluchtige aromaten. 
Weste!ijk van Amstelveenseweg 
'" deze verontreiniging van het hollandveen en de ophooglaag streld zich vermoedelijk 

in oostelijke richting uit tot voorbij de Amstelveenseweg 
H RestverontreiniQlna na sanerinQ onderqrondse tanks 

Op en/of nabij de locatie zijn (ondergrondse) tanks aangetroffen, die mogelijk 
bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Het is niet altijd bekend of de tanks in het 
verleden zijn gesaneerd. In de bijlage is een overzicht opgenomen met de aangetroffen 
tanks. Indien bekend is de locatie aangegeven op de overzichtstekening. 

Bedrijfsactiviteiten 

Op en/of nabij de locatie hebben bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden die mogelijk tot 
bodemverontreiniging hebben geleid. Een overzicht met potentieel bodembedreigende 
activiteiten is opgenomen in de bijlage. 
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Bodeml<waliteitsl<aart 

De Iccatie ligt in zone 2 van de bodemkwaliteitsl<aart van het stadsdeel ZuiderAmstel. De 
boven- en ondergrond vallen in klasse 1A (niet verontreinigd). 

Bodeml<i1art "dempingen en ophogingen in Amsterdam" 
'Op de bodemkaart staan dempingen aangegeven op de locatie of in de nabije omgeving 
daarvan. 

Onderzoel<srapport "Ophoogperiodes Amsterdam" 
De locatie is opgehoogd tussen 1945 en1960. Ophogingen in deze periode werden 
meestaillitgevoerd met niet verontreinigd materiaal. Mogelijk dat op of in het oude 
maaiveld verontreinigingen aanwezig zijn. De aanwezigheid van as best op het oude 
maaiveld kan niet worden lIitgesloten. Dit geldt eveneens voor de wegenbouwkllndige 
constructies. 

Er zijn verder geen relevante gegevens bekend bij de OMS. 

Conclusie 
De locatie is op basis van de resultaten niet verdacht, blliten de deeliocaties waar 
potentieel verdachte activiteiten (tanks/bedrijfsactiviteiten/dempingen) hebben 
plaatsgevonden. 
Ais er handelingen in de bodem worden verricht (zoals ontgravingen) kan er worden 
volstaan met een indicatief bodemonderzoek (10) dat voldoet aan de Amsterdamse 
richt/ijn verl<ennend onderzoel< (ARVO, januari 2004). Een indicatief onderzoek bestaat lIit 
dit archiefonderzoek en een chemisch-analytisch onderzoek. Op de deeliocaties waar 
potentieel verdachte activiteiten hebben plaatsgevonden geldt dat als er handelingen in 
de bod em worden verricht (zoals ontgravingen) er een orienterend bodemonderzoek (00) 
moet worden uitgevoerd dat voldoet aan de Amslerdamse richt/ijn verl<ennend onderzoel< 

(ARVO, januari 2004). Een orienterend onderzoek bestaat lIit dit archiefonderzoek en een 
chemisch-analytisch onderzoek. Tijdens het chemisch-analytisch onderzoek moeten, 
naast het standaard analysepakket, aile stoffen worden onderzocht die op basis van de 
historische gegevens kunnen worden verwacht. 

Ais tijdens het lIitvoeren van bodemonderzoek of werkzaamheden in de bodem een 
bodemverontreiniging wordt waargenomen anders dan beschreven in dit rapport, moet de 
onderzoeksstrategie of de vrijstelling hiervan opnieuw worden beoordeeld. 

Hergebruik 
Voor hergebruik van de grond kan mogelijl< gebrllik worden gemaakt van de 
bodemkwaliteitskaart van het stadsdeel. De mogelijkheden staan beschreven in het bij de 
bodemkwaliteitskaart behorende bodembeheerplan. 

Op basis van de beschikbare informatie verwachten wij niet dat er sprake is van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging. Ais meer dan 50 m3 niet sterk verontreinigde grond 
wordt ontgraven moet 1I dit conform artikel 28 van de Wet bodembescherming rnelden 
aan de DMB. 

Reikwijdte archiefonderzoek 
Voor de volledigheid: een archiefonderzoel< is beperkt van karakter. Aileen een 
bodemonderzoek kan lIitsluitsel geven over de verontreinigingsituatie. Het lIitgevoerde 
archiefonderzoek is gebaseerd op de NEN 5725, maar voldoet niet geheel aan de eisen. 
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Voor het door u aangegeven doe I acht de DMB dit onderzoek voldoende voor het bepalen 
van de onderzoeksstrategie van het bodemonderzoek of de vrijsteliing hiervan. 

Het onderzoek richt zich op het verleden. Er is geen onderzoek gedaan naar actuele 
bodembedreigende activiteiten op de locatie. Het is niet bekend of er nog teerhoudend 
asfalt aanwezig is in eventueel aanwezige verhardingen. In (wegen)bouwkundige 
constructies die voor 1993 zijn gebouwd zijn mogelijk asbesthoudende materialen 
verwerkt. Dit kan tot lokale asbestverontreinigingen in de bodem hebben geleid. 

Nieuw stoffenpakket 
Met ingang van 1 juli 2008 is het nieuwe standaard stoffenpakket van kracht. In het 
stoffenpakket zijn de stoffen opgenomen waarvan bij een standaard bodemonderzoek de 
gehaltes moeten worden bepaald. In het nieuwe pakket zijn de stoffen barium, kobalt, 
molybdeen en pcb's opgenomen. De stoffen arseen, chroom en EOX zijn uit het pakket 
verwijderd. Meerinformatie over het stoffenpakket kunt u vinden op www.sikb.nl. 

Beslui! Bodemkwali!ei! 
Op 1 januari 2008 is het Bes/uil bodemkwaJiteil, inclusief de bijbehorende Regeling 
bodemkwaliteil in werking getreden. Het Bouwsloffenbesluil komt hiermee te vervalien. 
Het nieuwe besluit bestaat uit de volgende onderdelen: 

• De kwaliteit van de uitvoering (Kwalibo); 
• Bouwstoffen; 
• Grond en bagger-specie. 

Beslui! bodemkwali!eit 
Op 1 januari 2008 is het Bes/uil bodemkwaJiteil, inclusief de bijbehorende Rege/ing 
bodemkwa/ileit in werking getreden. Het Bouwstqffenbes/uit komt hiermee te vervalien. 
Het nieuwe besluit bestaat uit de volgende onderdelen: 

• De kwaliteit van de uitvoering (Kwalibo); 

• Bouwstoffen; 
• Grond en baggerspecie. 

Kwalibo 
Per 1 juli 2007 is het Bes/uit uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (Kwa/ibo) van kracht. Oil is 
per 1 januari 2008 opgenomen in het Bes/uit bodemkwaliteit. Het bevoegd gezag mag 
vanaf 1 juli 2007 aileen bodemwerkzaamheden toestaan die zijn uitgevoerd door een 
erkend intermediair. Veldwerkers, milieukundige begeleiders en monsternerners bij 
partijkeuringen moeten voor de lIitvoering van hun werkzaarnheden persoonlijk zijn 
geregistreerd. Het bevoegd gezag kan aileen bodemgegevens zoals onderzoeken en 
meldingen in behandeling nemen die voldoen aan Kwalibo. De erkenning en 
persoonsregistratie kunt u controleren via de website van Senternovem/Bodem+: 
www.bodemplus.nl (zie: beschikkingen/erkenningen). Op deze site kunt 1I ook meer 
informatie vinden over het besluit (zie: Bodembeheer/kwalibo). 

Overig 
Meer inforrnatie over omgaan met de bodem kunt u vinden op de website van de DMB, 
www.drnb.arnsterdam.nl. U kunt vanaf de website ook meldingsformulieren en de 
onderzoeksrichtlijn (ARVO) downloaden. 

Met vriendelijke groet, 
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namens burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
de directeur van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, 
voor deze, 

~~~.S~ 
de heer ing. . all< 
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Bijlage 
Overzichtstekening 

10~j O~'Iiiii~O """"""""~'~00iiooiiiiioi;;:)~O"""""",,,,;300 Meters 

I\! Demping 
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Onderzoeksrapporten 

Rapport 
Orienterend bodemonderzqek op het Mobil M 

pompstation aan de Buitenveldertselaan Westzijde 2 
Eva/uatie rapport inzake de sane ring van Mobil-
pompstation, Buitenveldeitselaan (Westzijde) 
ConcepHapport inzake het orienterend 
bodemonderzoek 9P het Mobil-pompstation aan de 
Buitenvelden.selaan 
Nader: en saneringsonderzoek Mobi)-tankstation 
Buitenveldertselaan 1 
Saneringsdraaiboek. Renaovatie Mobil-station, 
Buitenveldertselaan 1 (Oostzijde) te Amsterdam 
Evaluatieverslag Sanering Buitenveldertselaan 1 
(oostzijde) gemeente Amsterdam 

BP-verkboppunt BuitenveldertseJaan 

MiJieukundig bodemonderzoek 
Verkennend bodemonderzoek BP-tankstanon 
Buitenveldertselaan Oostzijde (R46796) 
BuitenveJdertselaan 
Saneringspaln BP-tankstation Buitenveldertselaan 
Oostzijde (R46796) BuitenveJdertselaah 1 
Nader bodemonderzoek BP-tankstation 
BuitenveJd~rtselaan Oostzijde (R46796) 
BllitenveJdertseJa~n 1 
De. Ruiter Boringen en bemalingen bv nader 
bodemonderzoek/Plan van Aanpak 

Melding Sane ring Buitenveldertselaan 1 

Oranjewoud 

eva!uatierapport Buitenve!dertselaan 1 

Verkennend bodemonderzoek VU·terrein 
Indicatief bodemonderzoek provisorium, De Boe!elaan 
110 te Amsterdam 

rapport Asbestonderzo~k Boelelaan 1105 
AnaJyseresultaten 

Plan van aanpak sane ring olieverontreiniging 

Bouwstoffenonderzoek nieuwbouw OZW 
Nader bodemonderzoek op het terrein 
Amstelveenseweg 580-586 
Bodemonderzoek op het terrein Amslelveenseweg 
580-594 (lNG-terre in) 

Grondwateronderzoek ING-Terrein 
Saneringsplan ING~Kavel" Zuiderhof 2e fase" 

Evaluatie Sanering Zuiderhof Fase 1 en Fase 2 

historisch onderzoek bodemverontreiniging Antwoord 
op no.: U 021339 del. 20 aug 1990 

Bodemonderzoek Amstelveenseweg 638 tim 756 
Oriente rend bodemonderzoel< aan de A'veenseweg 
638-756 
Nader bodemonderzoek op he! terrein 
Amste!veenseweg 638-756 

Arseen/ ammonium-probleem bedrijventerrein lJssloot 
Saneringsp!an AmsteJveenseweg 638-688 te 
Amsterdam 
Sanerings~evaluatierapport s!ootbodem zuidzijde 
JoHenpad 
EvaJuatierapport Grondsanering vakken A en B terrein 
Amstelveenseweg 638-688 
Analyseresultaten IJsslootgebied Amstelveenseweg 
638-688 

Datum 
01-10-1991 

29-03-1996 

01-10-1991 

01-07-1993 

03-08-1994 

01-12-1994 

140-2-2001 

24-10-2005 
08-03-2007 

09-03-2007 

09-03-2007 

03-09-2007 

05-09-2007 

02-10-2007 

25-04-2008 

11-10-2001 
12-02-2002 

20-2-2004 
19-04-2004 

13-05-2004 

27-5-2004 
14-01-1997 

2-4-1998 

29-04-1998 
21-09-1998 

04-05-2000 

20-08-1990 

26-11-1990 
10·04-1991 

18·08-1993 

31-05-1995 
03-03-1997 

28-07-1997 

5-04-2000 

29-05-2000 

Kenmerk Bureau 
12660-14977 Oranjewoud 

9560-89137 Oranjewoud 

12660-14976 Oranjewoud 

2660-23995 Oranjewoud 

MOBM4062 Overig 

94-P-195 Hopman/Peters 

4604-101756 Oranjewoud 

BAM 
168568 Oranjewoud 

168568 Oranjewoud 

168568 Oranjewoud 

DGSIDDHIBB071295, 
bam nbm infra 

OGA 

168568 Oranjewoud 

aze.bb080782,3740205 bam nbm infra 

M01,1181IRH Spijker Milieu 
1109051 Omegam 

M04,A012IRH Spijker Milieu 
416133 ALcontrol 

Laboratoria 

8964 Grondslag 
Cauberg-

20041039-2 Huygen 
11043914 Omegam 

11075362 Omegam 

11075362 Omegam 
110682 Ingenieusbureau 

A'dam 
123409 lngenieusbureau 

A'dam 
50/1425 BWT 1989 Milieudienst 

Amsterdam 

5406 Omegam 
5406 Omegam 

7244 Omegam 

Geochem: 310595BZ Overig 
11052361 Omegam 

11052361 Omegam 

24183144 Omegam 

1101760 Omegam 
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Aangetroffen tanks 
Adres Van Tot 
Van der Boechorststraat 5 10818V 1979 Onbekend 
Gustav Mah!ertaan 20 1082LS Onbekend Onbekend 
Buitenveldertselaan 2 1081AA Onbekend Onbekend 
Buitenveldertselaan 2 1081AA Onbekend Onbekend 
Buitenveldertseiaan 1081AA Onbekend Onbekend 
Buitenveldertselaan 1081AA Onbekend Onbekend 
Amstelveenseweg 579 1075XW 1959 Onbekend 

Potentieel bodembedreigende bedrijfsactiviteiten 
Adres Van Tot 
Van der Boechorststraat 5 1081BV 1979 Onbekend 
De Boelelaan 1105 1083HJ Onbekend Onbekend 
De Boelelaan 1081 1083HJ Onbekend Onbekend 
Buitenveldertselaan 2 1081AA 1967 Onbekend 
Buitenveldertselaan 1081AA 1967 Onbekend 
Buitenveldertselaan 1 1081AA Onbekend Onbekend 
Amstelveenseweg 686 1075XW 1947 Onbekend 
Amstelveenseweg 686 1075XW 1948 Onbekend 
Amstelveenseweg 686 1075XW 1948 Onbekend 
Amstelveenseweg 686 1075XW 1935 Onbekend 
Amstelveensewen 686 1075XW 1949 Onbekend 

Omschrijvina 

smeerolietank (ondergronds) 
petroteum~ of kerosinetank (ondergronds) 
dieseltank (ondergronds) 
benzinetank (ondergronds) 
benzinetank (ondergronds) 
dieseltank (ondergronds) 
stookolietank (ondergronds) 

Omschrijving 
afvalverbrandingsinrichting 
rioolwalerzuiveringsinrichting (rwzi) 
opslag van aldehyden, ethers, esters of ketonen 
benzine-service-station 
benzine-service-stalion 
chemicalienopslagplaats 
autospuitbedrijf (geen plaatwerkerij) 
benzinepompinstallatie 
benzine-service-station 
scheepsbouw- en scheepsreparatiebedrijf 
verfsDuitinrichtinq (metaal) 
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Kenniskwartier Noord West (concept) 
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Bijlage 5 Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek Gustav 
Mahlerlaan Noordstrook VU kwartier te Amsterdam, Wareco ingenieurs d.d. 7 
mei2009 

Gemeente Amsterdam 
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Kenniskwartier Noord West (concept) 



Poslbus 6 
11 80 AA Amslelveen 

t 020 750 46 00 
t 020 750 46 99 

Hunneperkade 74 
74 I 8 BT Devenle, 

t 05706609 10 
t 05706609 19 

info@wareco.nl 
www.wareco.nl 

Verkennend bodem- en 
waterbodemonderzoek 
Gustav Mahlerlaan 
Noordstrook VU Kwartier te 
Amsterdam 

def ini t ief 

Uitgebracht aan: 

Gemeente Amsterdam Ontwikkelingsbedrijf 
Sector projecten 
Postbu s 1104 
1000 Be Amsterdam 

BOD[MSAN[RING WATERBEHEER FUNDERINGEN • • • 
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1. Inleiding 

Op 12 maart 2009 is door Gemeente Amsterdam Ontwikkelingsbedrijf aan Wareco 
schriftelijk (kenmerk 2009003907) opdracht gegeven een verkennend bodemonderzoek 
uit te voeren op een onderzoekslocatie aan de Gustav Mahlerlaan Noordstrook VU te 
Amsterdam, conform offerte (kenmerk Wareco AX25.001abo,off), 

Doel van het onderzoek is vaststellen of op de onderzoekslocatie bodemverontreiniging 
aanwezig is, in verband met de gronduitgifte van een perceel. Het te onderzoeken terrein 
heeft een totale oppervlakte van circa 8,340 m'. 

Wareco heeft het onderzoek uitgevoerd als onafhankelijke partij, De grond waarop het 
onderzoek heeft plaatsgevonden is geen eigendom van Wareco, 

2. Locatiegegevens 

2.1. Terreinsituatie 

Het te onderzoeken terrein is weergegeven in bijlage 1 en is gelegen aan de Gustav 
Mahlerlaan Noordstrook VU te Amsterdam, De oppervlakte van de onderzoekslocatie is 
circa 8,340 m2

, De onderzoekslocatie is deels onverhard en deels verhard met stelcon
platen en asfalt, Op de onderzoekslocatie bevinden zich een gedempte watergang, drie 
watergangen en een keerpunt van een tramlijn, Bij de toekomstige herinrichting worden 
de watergangen gedempt, De oppervlakte van de te onderzoeken watergangen bedraagt 
circa 1.565 m2

, In biilage 8 zijn foto's weergegeven van de onderzoekslocatie, 

2.2. Vooronderzoek 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform de Nederlandse 
Voornorm (NVN) 5725 (Nederlands Normalisatie-instituut, oktober 1999) uitgevoerd, Het 
doel van het vooronderzoek is het verzamelen van gegevens betreffende het historisch, 
het huidig en het toekomstig gebruik van de locatie, 

Voor het vooronderzoek is gebruik gemaakt van het historisch onderzoek, uitgevoerd door 
de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (kenmerk AM0363/13578/B10, d,d, 29 september 
2008), verstrekt door de opdrachtgever, 

Door de opdrachtgever zijn, naast het historisch bodemonderzoek, de volgende relevante 
gegevens over de onderzoekslocatie gemeld: 

het te onderzoeken terrein heeft een oppervlakte van circa 8,340 m' en bestaat uit 
kadastrale percelen sectie AK, nummers (gedeeltelijk) 3346, 3914 en 3915; 
de totale oppervlakte van de te dempen watergangen bedraagt circa 1.564 m2

; 

op de onderzoekslocatie bevindt zich het keerpunt van tramlijnen 16 en 24, 

Uit het historisch onderzoek is naar voren gekomen dat in het verleden op enkele nabij 
gelegen locaties sterke verontreinigingen met minerale olie en zware metalen zijn 
aangetroffen, Ter plaatse van de onderzoekslocatie bevindt zich volgens het onderzoek 
een gedempte watergang, 
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Op basis van de huidige gegevens betreft de huidige onderzoekslocatie, milieuhygienisch 
gezien, een onverdachte locatie met uitzondering van de gedempte watergang. 

De locatie is op 6 april 2009 ge'inspecteerd. In biilage 6 is een verslag van de 
terreininspectie op asbestverdacht materiaal opgenomen. Aan het maaiveld is geen 
asbestverdacht materiaal waargenomen. 

Conclusie vooronderzoek 
Op basis van de beschikbare gegevens uit het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat er 
geen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van verontreinigingen of asbestverdacht 
materiaal op de locatie, met uitzondering van de gedempte watergang. 

3. Onderzoek 

3.1. Verkennend bodemonderzoek 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Amsterdamse Richtlijn Verkennend 
Onderzoek (ARVO, januari 2004). 

Op basis van het vooronderzoek is uitgegaan van de onderzoeksstrategie voor een 
onverdachte onderzoekslocatie, met uitzondering van de gedempte watergang, in een 
naoorlogse wijk. 

Ter plaatse van de gedempte watergang zijn een diepe boring en een peilbuis geplaatst. 

Ten aanzien van asbest zijn de volgende werkzaamheden conform de NEN 5707 
(mei 2003) uitgevoerd: 

maaiveldinspectie (ter plaatse van de boorlocaties in een raster van 1 bij 1 meter); 
inspectie van de uitgegraven en opgeboorde grond. 

Tijdens de veldwerkzaamheden is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Er zijn 
bijgevolg geen verdere maatregelen en analyses uitgevoerd. 

3.2. Waterbodemonderzoek 

Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5720 (maart 2000, inclusief 
wijzigingsblad). Vanwege de toekomstige demping is gekozen voor de onderzoeksstrategie 
bij verkennend onderzoek voor het indicatief vaststelien van de waterbodemkwaliteit 
(hypothese "niet-verontreinigde locatie"). 

Op basis van het oppervlak zijn in de watergangen gezamenlijk twaalf boringen geplaatst. 
De waterbodem is onderzocht tot een diepte van circa 2 m -wateroppervlak. Ter bepaling 
van de bodemkwaliteit is per watergang een mengmonster samengesteld en geanalyseerd 
op het Waterbodempakket Regionaal. 

Het veldwerk is uitgevoerd door Terra Sa no te Nieuwegein. Dit veldwerkbureau is 
gecertificeerd conform de BRL SIKB 2000 voor de protocolien 2001 en 2002. 
De chemische analyses zijn uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium Omegam 
Laborator'la bv te Amsterdam. 
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De in het laboratorium samengestelde mengmonsters zijn geanalyseerd op 
Waterbodempakket Regionaal: 

droge stof, organische stof, fractie < 2 en 16 ~m; 
cadmium, koper, kwik, nikkel, lood en zink, barium, kobalt en molybdeeni 
PCB (7), PAK (16 EPA) en minerale olie. 

De overige werkzaamheden zijn in eigen beheer uitgevoerd. 

3.3. Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

definitief 

Op 6 april 2009 zijn de veldwerkzaamheden op de onderzoekslocatie uitgevoerd. De 
locaties van de grond- en waterbodemboringen en peilbuis zijn weergegeven in bjilage 1. 
Voor een beeld van de lokale bodemopbouw en de waargenomen afwijkingen wordt 
verwezen naar biilage 2. 

De grond is bemonsterd in trajecten van maximaal 0,5 meter per bodemlaag. 
Ter plaatse van de gedempte watergang is geen dempingsmateriaal aangetroffen. 

Het grondwater is bemonsterd met een slangenpomp. De monsternamegegevens staan in 
tabel 1. 

Tabel 1: Veldmetingen watermonsters 
Meetpunt Monster Datum pH EC [IJS/cm] 

05 05-1-2 14/4/20009 7,2 890 

Visueel zijn bij de watermonstername geen afwijkingen waargenomen. De gemeten 
grondwaterstand is opgenomen in de boorbeschr"ljving (zie biilage 2). 

De waterbodem is bemonsterd per baggerspecielaag en per onderliggende vaste 
waterbodemlaag. 

4. Analyses en toetsing 

In bijlage 3 zijn de monster- en analyseschema's van grond en grondwater opgenomen. 

De analyseresultaten zijn, voor zover mogelijk, vergeleken met de toetsingswaarden uit de 
Circulaire bodemsanering 2009 en de Regeling bodemkwaliteil. Op basis van de 
vergelijk"lng kan een beoordeling worden gegeven van de geanalyseerde grondmonsters. 
De uitkomst van een beoordeling is samengevat in tabel 2. 
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Tabel 2: Resultaat beoordelinq qrond- en qrandwatermonsters 

beoordelina orand arondwater 

niet verontreinjnd aehalte liot onder de achterorondwaarde nehalte liat onder de streefwaarde 

licht verontreinigd gehalte ligt boven de achtergrondwaarde gehalte ligt boven de streefwaarde maar 

maar onder de tussenwaarde onder de tussenwaarde 

matig verontreinigd gehalte ligt boven de tussenwaarde maar gehalte ligt boven de tussenwaarde maar 

onder de interventiewaarde onder de interventiewaarde 

sterk verontreiniad oehalte liat boven de interventiewaarde aehalte liot boven de interventiewaarde 

De achtergrondwaarde (AW) is gebaseerd op meetgegevens van onverdachte gebieden. 

De streefwaarde (5) is het niveau waarbij sprake is van een duurzame bodemkwatiteit. 

De tussenwaarde (T) kan gezien worden als de waarde waarboven in de regel aanvullend of nader 

bodemonderzoek gewenst is. 

De interventiewaarde (I) is de waarde waaronder een sanering gewoonlijk niet noodzakelijk is. Bij een 

overschrijding van de I~waarde dient mogelijk een sane ring te worden uitgevoerd. Er is sprake van een geval 

van ernstige bodemverontreiniging als voor tenminste een component de gemiddeJd gemeten concentratie van 

minimaal 25 m3 bodemvolume grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde. De noodzaak van 

een eventuele sanering hangt af van de risico's die ten gevolge van de verontreiniging aanwezig zijn of wordt 

bepaald door een voorgenomen ontgraving. Een risicobeoordeling maakt deel uit van een nader 

bodemonderzoek. 

De toetsingswaarden van een aantal componenten in grand ziin afhankeliik van het 
humus- en lutumgehalte. De berekende toetsingswaarden per gemeten humus- en 
lutumgehalte ziin opgenomen in het toetsingskader in biilage 4. De toetsingswaarden in 
grandwater ziin eveneens in biilage 4 opgenomen. 

De analyseresultaten van de waterbodemmonsters ziin getoetst aan het geldende 
toetsingskader uit het Besluit bodemkwaliteit om de kwaliteit vast te stellen. De monsters 
ziin getoetst als ontvangende waterbodem in verband met toekomstig dempen van de 
watergangen. De monsters ziin tevens getoetst als toe te passen slib. 
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5. Verontreinigingssituatie 

Aigemene bodemkwaliteit 
De analyseresultaten grond en grondwater zijn weergegeven in bi;lage 5, De resultaten 
zijn'ln de tabellen 3 en 4samengevat. 

Tabel 3: Overschrijdingstabel grond 
Analysemonster M01 M02 
Meetpunt 01,03,04,05, 09,11,12,13, 

07 15 
Bodemtype 
Van (em-mv) 
Tot (em-mv) 

ZS1H2 ZS1H1 
o 0 
50 50 

Barium (Sa] 
Cadmium [Cd] 
Cobalt [Co] 
Koper [Cui 
Kwik [Hg] 
Load [Pb] 
Molybdeen [Mb] 
Nikkel [Ni] 
Zink [Zn] 
PAK 10 VROM 
PCB (sam 7) 
Minerale olie C10 - C40 

<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<d-T 
<AW 

<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<d-T 
<d-T 

Tabel 4: Overschrijdingstabel grondwater 
Analysemonster 05-1-2 
Meetpunt 05 
Van (em-mv) 140 
Tot (em-mv) 240 
Arseen [As] <$ 
Barium [Sa] <$ 

Cadmium [Cd] <$ 
Cobalt [Co] <S 
Koper [Cu] <S 
Kwik [Hg] <S 
Load [Pb] <S 
Molybdeen [Mb] <S 
Nikkel [Nil <$ 
Zink [Zn] <S 
Benzeen <8 
Ethylbenzeen <$ 
Styreen (VinyJbenzeen) <$ 
Tolueen <$ 
Xylenen (som) <d-T 
Naftaleen <d-T 
1,1,1-Trichloorethaan <d-T 
1,1,2-Trichloorethaan <d-T 
1,1-Dichloorethaan <$ 
1,1-0ichlooretheen <d-T 
1,2-Dichloorethaan <$ 
Dichloormethaan <d-T 
Dichloorpropaan <$ 
Tetrachlooretheen (Per) <d-T 
Tetrach!oormethaan <d-T 
(Tetra) 
Tribroommethaan <d-I 
(bromoform) 
Trich!ooretheen (Tri) <S 
Trichloormethaan <S 
(Chloroform) 
Vinylchloride <d-T 
cis + trans-1 ,2- <d-T 
Dichlooretheen 
Minerale olie Ci0 - C40 <d-T 

AX25,003kva, rap 
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03,05,07,12 

ZS1H2 
50 
200 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
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<d-T 
<AW 
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Toelichting op de tabellen 3 en 4: 

<AW = (detectielimiet) kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) 

<5 = (detectielimiet) kleiner of gelijk aan de streefwaarde (5) 

<d-T = detectielimiet grater dan AW of 5 en kleiner dan of gelijk aan T 

<d-I = detectielimiet grater dan T en kleiner of gelijk aan I 

Grand 
In de zandige, zwak puinhoudende boven- (monsters MOl en M02) en ondergrand 
(monster M03) zijn geen verontreinigingen aangetraffen boven de achtergrandwaarde of 
de detectielimiet. 

Grandwater 
In het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetroffen boven de achtergrondwaarde 
of de detectielimiet. 

Asbest 
Visueel is op de locatie geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

Waterbodem 
Het analyseresultaat waterbodem is weergegeven in bijlage 5. In biilage 7 zijn de 
overschrijdingen per monster weergegeven. De resultaten van de toetsing van de 
waterbodem zijn weergegeven in tabel 5. 

Tabel5: Kwaliteit waterbodem en baaaersoecie 

monster samenstelling ontvangende waterbodem/toepassing 

baaaersnecie 

MSOl baggerspecie ontvanaende waterbodem 

MS03 tO€DaSSen 00 of in landbodem 

toeoassen onder onnervlaktewater 

verspreiden aanqrenzend perceel 

MS02 zandige baggerspecie ontvanaende waterbodem 

toeoassen 00 of in landbodem 

toenassen onder oppervlaktewater 

versoreiden aanarenzend perceel 

kwaliteit 

klasse A 

industrie 

kJasse A 

verspreidbaar 

schoon 

schoon 

schoon 

verspreidbaar 

De baggerspecie van de oastelijke en westelijke gelegen watergangen (monsters MSOl en 
MS03) heeft als ontvangende waterbodem kwaliteitsklasse A. De baggerspecie van de 
centraal gelegen watergang (monster MS02) heeft als ontvangende waterbodem 
kwaliteitsklasse schoon. 

Tevens zijn de analyseresultaten indicatief getoetst op de toepasbaarheid. 
Uit de toetsing blijkt de baggerspecie van de oostelijke en westelijke gelegen watergangen 
(monsters MSOl en MS03) toepasbaar als baggerspecie met de kwaliteitsklasse industrie. 
Tevens is de baggerspecie van deze watergangen toepasbaar onder oppervlaktewater als 
baggerspecie met kwaliteit klasse A. De baggerspecie kan worden verspreid op 
aangrenzend perceel. 

De baggerspecie van de centraal gelegen watergang (monster MS02) is toepasbaar als 
baggerspecie met kwaliteitsklasse schoon. Tevens is deze baggerspecie toepasbaar onder 
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oppervlaktewater als baggerspecie met kwaliteitsklasse schoon. De baggerspecie kan 
verspreid worden op het aangrenzend perceel. 

6. Conclusies en advies 

In de grond en het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Aan het maaiveld 
is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 

De baggerspecie van de oostelijke en westelijke gelegen watergangen hebben als 
ontvangende waterbodem kwaliteitsklasse A. 
Tevens kan de baggerspec'le van de oostelijke en westelijke gelegen watergangen worden 
toegepast op of in landbodem als baggerspecie met kwaliteitsklasse industrie en onder 
oppervlaktewater op waterbodem als baggerspecie met kwaliteitsklasse A. 

De baggerspecie van de centraal gelegen watergang heeft als ontvangende waterbodem 
kwaliteitsklasse schoon. 
De baggerspecie van de centraal gelegen watergang kan worden toegepast op of in 
landbodem als baggerspecie en onder oppervlaktewater op waterbodem met 
kwaliteitsklasse schoon. 

De baggerspecie van de drie watergangen zijn vrij verspreidbaar op aangrenzend perceel. 

De aangetroffen verontreinigingen geven geen aanleiding tot nader onderzoek of 
sanerende maatregelen. Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek zijn er 
vanuit milieuhygienisch oogpunt geen bezwaren tegen de voorgenomen gronduitgifte van 
het perceel. Voor het aanvragen van een bouwvergunning en het afvoeren van overtollige 
grond is mogelijk wei aanvullend onderzoek nodig. 

7. Certificering 

Wareco is gecertificeerd conform de ISO EN NEN 9001, de BRL SIKB 6000 
(Beoordelingsrichtlijn Milieukundige Begeleiding) voor de protocol len 6001 tot en met 
6003, de BRL SIKB 1000 (Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit), de 
BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek) voor de protocollen 
BRL 2001 en BRL 2002. Ten aanzien van asbest wordt gewerkt volgens de richtlijnen van 
het protocol 2018. 

Onderhavig onderzoek is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000. 

De werkzaamheden die niet onder het procescertificaat vallen zijn gedaan conform de 
geldende NEN- of NPR-voorschriften dan wei, indien beschikbaar, de Voorlopige 
Praktijkrichtlijn (VPR). 
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Boorbeschrijvingen 



Boorbeschrijving 
Legendo (conform NEN 51 04) 

grind 

zand 

I'" f§a ....... : .... : .... 

I·········m ....... ,.' ..... ' ..... ......... . 

I··········~ .......... ......... . 
. . 

I··········~ ......... ., ....... . 

I·······~ ......... ......... ........ . 

peilbuis 

blinde buis 

I I casing 

grind, siltig 

grind, zwak zandig 

grind, motig zandig 

grind, sterk zandig 

grind, uiterst zondig 

zand, klei'lg 

zand, zwak siltig 

zand, motig siltig 

zand, sterk siltig 

zand, uiterst siltig 

minimale grondwoterstand 

gemiddelde grondwaterstand 

moximale grondwaterstand 

bentoniet afdichting 

filter 

veen 

P I 

klei 

~ 
~ 
II 

1::::1 

veen, mineraalarm 

veen, zwak klei'ig 

veen, sterk klei'l'g 

veen, zwak zandig 

veen, sterk zandig 

klei, zwok siltig 

klei, motig siltig 

klei, sterk siltig 

klei, uiterst siltig 

klei, zwok zondig 

klei, matig zandig 

klei, sterk zandig 

monstertraject 

IJ geroerd monster 

l 

I ongeroerd monster 

overig 

bijzonder bestandsdeel 

6. asbest 

grondwaterstand tijdens boren 

leem 

leem, zwak zandig 

leem, sterk zandig 

overige toevoegingen 

~ zwak humeus 

~==! 
~ matig humeus 

~=== I§ sterk humeus 

~===='~f~:1 zwak grindig 

too 0] ~ ~ mati9 grlndig 

L ___ ....lr:,,-0!'J:j sterk grindig 

overige 

I I textuur afwezig 

~ water 

~ slib 

geur indicatie 

!> zwakke geur 

~ sterke geur 

• uiterste geur 

olie-water reactie 

o geen olle-water reactie 

Il zwakke olie-water reactie 

sterke olie-water reactie 

maten in centimeters f 

L.--------------------~7::7~~--~~~_c--~c_~~c_--~~~--~~~c_c_~~~~--~~--------_c--c_c_~_c~~~I 
M:\OO 1-099 .orc \001 \Hondboek\Hondboeklopend\H7 -formulieren \08oorbeschrijving-legendo-boormonoger.dwg d.d.: 28-11 -2006 



Boorbesch rijvi ng 
getckend yolgens NEN 5104 
veldwerker: Ron Snel 

Boring: 01 
datum: 06·04·2009 
opmerking: 
X/Y-coordinaat: 

"LTIJ········· ~ . •........ A .......... 
~o ......... . 

Boring: 03 
datum: 06-04-2009 
opmerking: 
X/Y-coordinaat: 

.. 
• 1GO 

c 

D 

Boring: 05 
datum: 06-04-2009 
opmerking: 
X/Y-coordinaat: 

~A .. 
;0 ." 

~B 
'00 .~':." 

~c 
"" 

~D 
200 

~E 
250 

-2$0 

braak 

Grijs 

gras 
Lichlbluin 

lwak puiniloudend. brokken klei, 
donkerbruin 

Grijs 

graS 
Zwak puinhoudend, bruin 

Bruin 

Boring: 02 
datum: 06-04-2009 
opmcrking: 
X/V -coordinaat: 

"lZ2] .... C7~. ~ 
........... A . ........ . 

so ..•....... 

Boring: 04 
datum: 06·04-2009 
opmerking: 
X/Y-co6rdinaat: "EZ1 ...... ~ 
.......... A ......... 

50 ........ . 

Boring: 
datum: 
opmerking: 
X/Y-coordinaat: 

"lZ2] ......... ~ 
.......... A 

>0 •••••••••• 

06 

Projectcode: AX25 Gustav Mahlerlaan Noordstrook VU kwartier te A'dam 

wareCQ;", 
INGENll;:URtl :..-

QI,lS 

Lichtbruin 

Bruin 

mas 
lichtbruin 

21-04-2009 



Boorbesch rijvi ng 
getekend volgens NEN 5104 
veldwerker: Ron Sncl 

Boring: 07 
datum: 06·04·2009 
opmerking: 
XIV -co(irdinaat: 

.. :::::. ........ A .. 
,> 

" 
B 

'"' ..... 
C 

·150 

.................... 
................... D 

'"" . 
•••••••••••••••• .... :::: 
........ 

·250 

F 

"0 

Boring: 09 
datum: 06·04-2009 
opmerking: 
X/Y-coordinaat: 

"£2] ......... ~ 
":::::::::. A 

~o ......... . 

Boring: 11 
datum: 06·04-2009 
opmerking: 
X/Y-coordinaat: 

"IJZ] ......... ~ 
.......... A .......... 

,0 ....•••... 

Boring: 13 
datum: 
opmerking: 
X/Y-coordinaat: "lE22I .......... 

;0 •.•.•.•.•.•••••••••• ~A 

was 
Brokken klei, brUin 

Bruin 

Bruin 

Bruin 

Bruin 

Grijs 

Boring: 08 
datum: 06·04·2009 
opmerking: 
XjY-cobrdinaat: 

"[21 ........ ~ 
.......... A ......... 

50 •....•••. 

Boring: 10 
datum: 06·04-2009 
opmerking: 
X/Y-coordinaat: 

"£2] ......... ~ 
.......... A .......... 

so ...•....•. 

Boring: 12 
datum: 06-04-2009 
opmerking: 
X/Y-coordinaat: 

~A 
"" 

~B 
>0" 

~c .~: 
ISO 

~D 
,00 ·200 

Boring: 14 
d<1lum: 
opmerking: 

06-04-2009 

X/Y-coordinaat: "g ......... 
'" .•.•...•.•.•.•.•.•.. ~A 

Projectcode: AX25 : Gustav Mahlerlaan Noordstrook VU kwartier te A'dam 

wareco-
INGENIEURS ..... 

gras 

Brokken klei, bruin 

Bruin 

groenSlrook 
Bruin 

Bruin 

21-04-2009 



Boorbesch rijvi ng 
getekend volgens NEN 5104 
veldwerker: Ron Snel 

Boring: 15 
datum: 06-04-2009 
opmerking: 
X/Y-coordinaat: 

'til······ .. ·· ~ 
_0 ----"C'--C------

Bruin, matig grilvel .......... 
•...•..... A 

"..................... ~ ........... 
-:::::::::: B 

100 •••••••••• 

Lichlbruin 

Boring: 502 
datum: 06·04·2009 
opmerking: 
X/Y-coordinaat: 

" Zwart 
·\~O 

Bruin 

·110 

Boring: 504 
datum: 06·04·2009 
opmcrking: 
X/Y-coordinaat: 

Zwart 

Lichlbruin 

Boring: 501 
datum' 06-04-2009 
opmerking: 
X/Y-coordinaat: 

Boring: 503 
datum: 06-04-2009 
opmerking: 
X/Y-coordinaat: 

" 
A 

·'30 

B 

.180 

Boring: 505 
datum: 06-04-2009 
opmerking: 
XjY-coordinaat: 

0-

;0 

>0O ·no 

ITA "- _'.0 

'" ~B "-
,w 

Projectcode: AX25 Gustav Mahlerlaan Noordstrook VU kwarlier te A'dam 

Zwart 

Bruin 

Zwart 

Sruin 

Zwak slibhoudend, beige 

Sterk zandhoudend. grijs 

21-04-2009 



Boorbesch rijvi ng 
getekend volgens NEN 5104 
veldwerker: Ron Snel 

Boring: 506 
datum: 06-04-2009 
opmerking: 
XIV -coordinaat: 

·110 

·"0 

B 

·l~O 

Boring: 508 
datum: 06-04-2009 
opmerking: 
XjY-coordinaat: 

;0 

" IJA A. -so 

~B '00 

·!30 

Boring: 510 
datum" 06·04-2009 
opmerking: 
X/Y-coordinaat: 

'00 

·"0 

'00 

Zwart 

Bruir> 1'>0 

Malig slibhoudend, bro~J.;en klei, grijs 

Bruin 

Zwarl 

Bruin 

Boring: 
datum: 
opmerking: 
X/Y-cotirdinaat: 

wareco-
INGENIEURS ..... 

507 
06-04·2009 

... ~ Zwak slibhoudend, brokken Ycerl, grijs 

Bruin 

';0 

Boring: 509 
datum: 06"04·2009 
opmerking: 
X/V -coiirdinaat: 

·'20 

... • 1.0 Malig zandhoudend. donkergrijs 

Bruin 

Boring: 511 
datum: 06-04-2009 
opmerking: 
X/Y -coord-rnaat: 

·'00 
Srokken veen, zwart .. 

·'.0 
Bruin 

·'90 

Projectcode: AX25 Gustav Mahlerlaan Noordstrook VU kwartier te A'dam 21-04-2009 



Boorbeschrijving 
getekend volgens NEN 5104 wareco·"", 

INGENlooUR:> ..... veldwerker: Ron Snel 

Boring: 512 
datum 06-04-2009 
opmerking: 
X/Y-coordinaat: 

,w 
Zwart 

·'40 

Bruin 

B 

.," 

Projectcode: AX25 : Gustav Mahlerlaan Noordstrook VU kwartier te A'dam 21-04-2009 
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Bijlage 3: (Meng)monster- en ana lyseschema grand, waterbodem en grondwater 

Tabel 1: Mengmonsterschcma grond/watcrbodcm 
Analysemonstcr 
MOl 

M02 

M03 

MSO I 

MS02 

MS03 

Mcctpunt 
01 
03 
04 
05 
07 

09 
II 
12 
13 
15 

03 

05 
07 
12 

Traiect (cm-Illv) 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 

0 - 50 
0 - 50 
0-50 
0-50 
0-50 

50 - 100 
100- 150 
50 - 100 
100 - 150 
150 - 200 

60 - 90 
90 - 120 
90 - 130 
100-130 

60 - 80 
90 - 100 
11 0 - 140 

100 - 140 

Zintuigliikc waameming 

zwak puinhoudcnd 
brokkcll klci 

zwak puinhoudend, brokkcn klci 

malig slibhoudcnd, brokkcn klci 
zwak slibhoudcnd, brokkcn VCCIl 

zwak slibhoudcnd 

brokkcn VCC II 

Tabel 2: Analyseschema grond/waterbodem 
Analysemonster 

M01 

M02 

M03 

MS01 

MS02 

MS03 

Analyses 

AS3000: pH-CaCI2 
AS3000: Chloride (opgelost na extractie met water) 
AS3000: Standaard bodem incllutum en humus 

AS3000: Standaard bodem incllutum en humus 
AS3000: pH-CaCI2 
AS3000: Chloride (opgelosl na extractie met water) 

AS3000: Chloride (opgelosl na extractie met water) 
AS3000: pH-CaCI2 
AS3000: Siandaard bodem incllutum en humus 

AS3000 : Pakket WB regionaal 

AS3000 : Pakkel WB reg ionaal 

AS3000 : Pakket WB regionaal 

Tabcl 3: Analyscschcma gl'ondwatcr 
Analysemonster Analyses 

05-1-2 AS3000: Met: Arseen 
AS3000: pakket Standaard grondwater 

AX25 bijlage 3.docx 2)-4-09 
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Bijlage 4: Toetsingskader grond en grondwater 

Tabel I: Toetsingskader voor grond volgens de Wet Bodembeschcr-ming (mg/kg d.s.) 
humus (% op ds) 2.4 3. 1 3.2 
lutum (% op ds)' 3.2 3.7 2.8 

AW T I AW T I AW T I 

Barium [6a] 56 165 273 60 174 288 54 158 261 
Cadmium [Cd] 0.36 4.1 7.8 0.38 4.3 8.1 0.37 4.2 8. 1 
Cobalt [Co] 4.8 33 61 5.1 35 64 4.6 32 59 
Koper [Cui 20 59 97 21 61 101 21 59 98 
Kwik[Hg] 0.11 13 26 0.11 13 26 0.11 13 26 
Lood [Pb] 33 190 347 33 194 354 33 191 349 
Molybdeen [Mb) 1.5 96 190 1.5 96 190 1.5 96 190 
Nikkel [Ni) 13 26 38 14 26 39 13 25 37 
Zink [Zn] 63 194 325 66 202 338 63 194 325 

PAK 10 VROM 1.5 21 40 1.5 21 40 1.5 21 40 

PCB (som 7) 0.0048 0.12 0.24 0.0062 0.16 0.31 0.0064 0.16 0.32 

Minerale alie C10 - C40 46 623 1200 59 804 1550 61 830 1600 

Toclichling bij de labcl: 

A W = Streefwaarde zaals vcrmeld in de Wet Bodcmbcschcnning 
T ". Tussenwaarde zoals vcrmcld in de Wei Bodcmbcschcnning 
I = Intervcntiewaardc zoals vcrmetd in de Wet Bodcmbcschenning 

AX25 bijlage 4.docx 17-4-09 
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Tabel 2: Toetsingskader voor grondwater volgens de Wet Bodembescherming bIg/I) 
S T I 

Arseen (As) 10,0 35 60 
Barium [8a] 50 338 625 
Cadmium [Cd] 0,40 3,2 6,0 
Cobal t [Col 20 60 100 
Kope r [Cui 15 45 75 
Kwik [Hgi 0 ,050 0,18 0,30 
Lood [Pb) 15 45 75 
Motybdeen [Mb) 5,0 153 300 
Nikkel [Ni) 15 45 75 
Zink [Zn) 65 433 800 

Benzeen 0,20 15 30 
Ethylbenzeen 4 ,0 77 150 
Styreen (Vinylbenzeen) 6,0 153 300 
Tolueen 7,0 504 1000 
Xylenen (som) 0,20 35 70 

Naftaleen 0,010 35 70 

1,1,1-Trichloorethaan 0,010 150 300 
1,1,2-Trichloorethaan 0,010 65 130 
1,1-Dichloorethaan 7,0 454 900 
1,1-0ichloorelheen 0,010 5,0 10,0 
1,2-Dichloorethaan 7,0 204 400 
Dichloormethaan 0,010 500 1000 
Dichloorpropaan 0,80 40 80 
Tetrachlooretheen (Per) 0,010 20 40 
Tetrachloormethaan (Tetra) 0,010 5,0 10,0 
Tribroommethaan (bromoform) 630 
Trichlooretheen (Tri ) 24 262 500 
Trichloormethaan (Chloroform) 6,0 203 400 
Vinylchloride 0,010 2,5 5,0 
cis + trans-1 ,2-Dichlooretheen 0,010 10,0 20 

Minerale olie C1 0 - C40 50 325 600 

Toclichling bij de tabel: 

S '" Strecfwaarde zoals vcnnc ld in de Wet Bodembeschcrming 
T "" Tusscnwaardc zoals venneld in de Wet Bodcmbcschcnning 
I = lnlcrvcnliewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembcschcnning 

AX25 bijlage 4.docx 17-4-09 
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Wareco Amsterdam BV 
T.a.v. KVA 
Postbus 6 
1180 AA AMSTELVEEN 

Uw kenmerk : AX25-Gustav Mahlerlaan Noordstrook VU kwartier te 
Ons kenmerk : Project 289976 
Validatieref. : 289976 certificaat v1 
Opdrachtverificatiecode: KYKV-LiFY.KAUG:-FZKG 
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 30Iiechromatogram(men) 

OMEGAM 
Laboratoria 

Amsterdam, 14 april 2009 

Hierbij zend ik u de resu ltaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters . 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld. 

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat aileen in zijn geheel mag worden gereproduceerd . 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam 
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". Deze voorschriften zijn, voor zover 
mogelijk , ontleend aan NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik vertrouw erop uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraak te hebben uitgevoerd . Heeft u 
naar aanleiding van deze rapportage nog vragen , dan verzoek ik u contact op te nemen met onze 
klantenservice. 

Hoogachtend, 
namens Omegam Laboratoria, 

drs. RR Otten 
Directeur 

Op dil certificaCit zljn onze algemene voorwaarden van toepasslng. 
Oil analyse-certificaat mag niet anders dan In zijn gelleel worden gereproduceerd. 

postbus 94685 
1090 GR Amsterdam 

HJE Wenckebachweg 120 
1096 AR Amsterdam 

T 020 5976 680 
F 020 5976 689 

klantenservice@omegam.nl 
www.omegam.nl 

ABN·AMRO bank 462704564 
BTW nr. NL8139.67.132.B01 

Kvk 342 15654 
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Tabel 1 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 289976 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

AX25-Gustav Mah lerlaan Naardstraak VU kwartier te 
Wareco Amsterdam BV 

Monsterreferenties 
1593091 = MOl 01 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 07 (0-50) 
1593092 = M02 09 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 15 (0-50) 
1593093 = M03 03 (50-100) 03 (1 00-150) 05 (50-1 00) 07 (100-150) 12 (150-200) 

Opgegeven bemansteringsdatum 06/04/2009 06/04/2009 
Ontvangstdatum apdracht 07/04/2009 07/04/2009 
Monstercode 1593091 1593092 
Matrix Grand Grand 

Monstervoorbewerking 
S NEN5709 (steekmanster) uitgevoerd uitgevoerd 
S vaarbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd 
S saart artefact n.v.t. ".v.t. 
S gewicht artefact 9 <1 < 1 

Aigemeen onderzoek - fysisch 
S draagrest % 85,2 89,4 
S organische staf (gec. voor lutum) % 3,2 2,4 
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,8 3,2 
S zuurgraad (pH-CaCI2) 7,8 7,8 

Anorganische parameters - metalen 
S barium (8a) mg/kg ds 31 21 
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,09 < 0,08 
S kobalt (Co) mg/kg ds 4 2 
S koper (Cu) mg/kg ds 9 7 
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,05 0,05 
S lood (Pb) mg/kg ds 18 14 
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 0,8 < 0,8 
S nikkel (Ni) mg/kg ds 8 5 
S zink (Zn) mg/kg ds 40 27 

Anorganische parameters - overig 

lonenchromalografie: 
S oplosbaar chloride mg/kg ds < 50 < 50 

Organische parameters - niet aromatisch 
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 50 < 50 

Organische parameters - aromatisch 
Polycyclische koolwaterstoffen: 
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 
S fenanthreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 
S anthracee" mg/kg ds < 0,15 < 0,15 
S fluorantheen mg/kg ds < 0,15 0,24 
S benz(a)anthraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 
S chryseen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 
S indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 

S sam PAK (10) mg/kg ds 1,0 1,2 

Oil analyse-certificaat, inclusief voorblad en evenluele bijlage{n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De mel een 'Q' gemerkle analyses zijn door RvA geaccredileerd (regislralienummer LOB6). 
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd. 

06/04/2009 
07/04/2009 
1593093 
Grand 

uitgevoerd 
uitgevoerd 

n.v.t. 
< 1 

78,8 
3,1 
3,7 
7,7 

12 
< 0,09 

2 
5 
0,03 

11 
< 0,9 

6 
19 

151 

< 50 

< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 

1,0 

Opdrachtverificatiecode: KYKV-LlFY-KAUG-FZKG Ref. 2B9976_certificaat_v1 
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Tabel 2 van 3 

Project code 

ANALYSECERTIFICAAT 

289976 
Project omschrijving 
Opdrachlgever 

AX25-Guslav Mahlerlaan Noordslrook VU kwartier Ie 
Wareco Amsterdam BV 

Monsterreferenties 
1593091 = M01 01 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 07 (0-50) 
1593092 = M02 09 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 15 (0-50) 
1593093 = M03 03 (50-100) 03 (100-150) 05 (50-100) 07 (100-150) 12 (150-200) 

Opgegeven bemonsteringsdatum 
Onlvangsldalum opdrachl 
Monstercode 
Matrix 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Polychloorbifenylen: 
S PCB -28 
S PCB -52 
S PCB -101 
S PCB-118 
S PCB -1 38 
S PCB-1S3 
S PCB -180 

S som PCBs (7) 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 

06/04/2009 
07/04/2009 
1593091 
Grond 

< 0,004 
< 0,004 
< 0,004 
< 0,004 
< 0,004 
< 0,004 
< 0,004 

0,020 

06/04/2 009 
07/04/2009 
1593092 
Grond 

< 0,004 
< 0,004 
< 0,004 
< 0,004 
< 0,004 
< 0,004 
< 0,004 

0,020 

Dil analyse-certilicaat. Inclusief voorblad en eventuele bljlage(n), mag niel anders dan in zljn geheel worden gereproduceerd . 
• De met een 'Q' gemerkle analyses ziJn door RvA geaccredileerd (registraticnummer L086). 
- De mel een 'S' gemerkle analyses zijn op basis van he! schema AS 3000 geaccrediteerd. 

OMEGAM 
Laboratoria 

06/04/2009 
07/04/2009 
1593093 
Grond 

< 0,004 
< 0,004 
< 0,004 
< 0,004 
< 0,004 
< 0,004 
< 0,004 

0,020 

Opdrachtverificaliecode: KYKV·LIFY·KAUG·FZKG Ref. 2899763ertificaacv1 



~ 
~~ 

II!.lU 
Rd,I'" 

Tabel 3 van 3 

Project code 

I OMEGAM 
_.... Laboratoria 

ANALYSECERTIFICAAT 

289976 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

AX25-Gustav Mahlerlaan Noordstrook VU kwartier te 
Wareco Amsterdam BV 

Opmerkingen m_b_t analyses 

Opmerking(en) algemeen 

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum) 
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het in het analyse certificaat gerapporteerde gehalte lutum. Indien het 
lutum gehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutum gehalte van 5,4% (gemiddeld lutum gehalte 
Nederlandse bodem, AS 3010, prestatieblad organische stof gehalte in grand). 

Sommatie van con centra ties voar groepsparameters 
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3. 

Oil analysc-certificaat, inclusief voorblad en evenluele bijlage{n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachlverificaliecode: KYKV-LlFY-KAUG·FZKG 
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Oliechromatogram 1 van 3 

OLiE-ONDERlOEK 

Monstercode 
Project omschrijving : 
Uw referentie 
Methode 

OLiECHROMATOGRAM 

1 

1593091 
AX25-Gustav Mahlerlaan Noordstrook VU kwartier te 
M01 01 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 07 (0-50) 
minerale alie (florisil clean-up) 

I 2 I 3 I 4 

~ 

oliefraclieverdeling 

OLiEFRACTIEVERDELING 

1) fraelie C10 Urn C19 9 % 
2) fracue C20 Urn C29 43 % 
3) fractie C30 Urn C35 42 % 
4) fraelie C36 Urn C40 6 % 

tatale minerale alie gehalte: <50 mg/kg ds 

OMEGAM 
Laboratoria 

ANALYSEMETHODE 
Voorbewerking grand 
Voorbewerking AP04 
Voorbewerking water 
Analyse 
Interpretatie 

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, incl. florisil clean-up. 
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, inel. f10risi l clean-up. 
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up. 
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 
Raadpleeg voor de typering van de oliesoorl de OMEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. 
PAK clean-up : Verwijderl nagenoeg aile PAK-verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 
(Het chromatogram heef! een variabele schaalindeling) 

Dil analyse-cerlificaal. inclusief voorblad en evenluele bijlage(n), mag niel anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: KYKV-LlFY-KAUG-FZKG 
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Oliechromatogram 2 van 3 

OLiE-ONDERZOEK 

Monstercode 1593092 
Project omschrijving ; 
Uw referentie 
Methode 

AX25-Gustav Mahlerlaan Noordstrook VU kwartier te 
M02 09 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 15 (0-50) 
minerale olie (florisil clean-up) 

OLiECHROMATOGRAM 

1 I 2 I 3 I 4 

oliefractieverdel ing 

OLiEFRACTIEVERDELING 

1) fractie C10 Urn C19 6 % 
2) fractie C20 Urn C29 38 % 
3) fractie C30 Urn C35 40 % 
4) fracHe C36 tim C40 16 % 

totale minerale olie gehalte: <50 mg/kg ds 

OMEGAM 
Laboratoria 

ANAL YSEMETHODE 
Voorbewerking grond 
Voorbewerking AP04 
Voorbewerking water 
Analyse 
Interpretatie 

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, incl. fiorisil clean-up. 
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, incl. fiorisil clean-up. 
Hexaanextraclie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up. 
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. 
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg aile PAK-verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de ol ie in het monster. 
(Het chromatogram heelt een variabele schaalindeling) 

Oit analyse·certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: KYKV·LIFY·KAUG·FZKG 
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Oliechromatogram 3 van 3 

OLiE-ONDERlOEK 

Monstercode 1593093 
Project omschrijving : AX25·Gustav Mahlerlaan Noordstrook VU kwartier te 
Uw referentie 
Methode 

M03 03 (50-100) 03 (100-150) 05 (50-100) 07 (100-150) 12 (150-200) 
minerale olie (flori5i l clean-up) 

OLiECHROMATOGRAM 

1 I 2 I 3 I 4 

oliefractieverdeting 

OLi EFRACTIEVERDELING 

1) fractie C10 Urn C19 7 % 
2) fractie C20 Urn C29 46 % 
3) fractie C30 Urn C35 46 % 
4) fractie C36 Urn C40 1 % 

totala minerale olie gehalte: <50 mg/kg ds 

ii I' OMEGAM 
_ ... Laboratoria 

ANALYSEMETHODE 
Voorbewerking grond 
Voorbewerking AP04 
Voorbewerking water 
Analyse 
Interpretatie 

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, incl. florisil clean-up. 
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, incl. f10risil clean-up. 
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. norisit clean-up. 
Gaschromatograaf met capi llaire kolom en vlamionisatie detectie. 
Raadpleeg voor de type ring van de ol iesoort de OMEGAM oliebibl iotheek. 

De volgende aanvullende clean~up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurl ijke verbindingen uit extract. 
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg aile PAK-verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 
(Het chromatogram heeft een variabele schaal indeling) 

Oil analyse-certificaal, inclusief voorblad en evenluele bijlage(n), mag niel anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachlverificaliecode: KYKV-lIFY-KAUG-FZKG 
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Wareco Amsterdam BV 
T.a.v. KVA 
Postbus 6 
11 80 AA AMSTELVEEN 

Uw kenmerk : AX25-Gustav Mahlerlaan Noordstrook VU kwartier Ie 
Ons kenmerk : Project 290705 
Validatieref. : 290705_certificaat_v1 
Opdrachtverificatiecode: HPSY-PIXB·RJCI-ITUQ 
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) 

OMEGAM 
Laboratoria 

Amsterdam, 16 april 2009 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld. 

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat aileen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam 
Laboratoria volgens de method en zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". Deze voorschriften zijn, voor zover 
mogelijk, ontleend aan NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik vertrouw erop uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraak te hebben uitgevoerd. Heeft u 
naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze 
klan ten service. 

Hoogachtend, 
namens Omegam Laboratoria, 

drs. R.R. Otten 
Directeur 

Op dil cerlifieae! zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 
Oil analyse-certiflcaal mag nie! anders dan in ziJn geheel worden gereproduceerd. 

pOSlbus 94685 
1090 GR Amsterdam 

HJE Wenckebachweg 120 
1096 AR Amsterdam 

T 020 5976 680 
F 020 5976 689 

klanlenservice@omegam.nl 
www.omegam.nl 

ABN·AMRO bank 462704564 
BTW nr. NL8139.67. 132.B01 

Kvk 34215654 
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Tabel1 van 2 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 290705 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

AX25-Gustav Mahlerlaan Noordstrook VU kwartier te 
Wareco Amsterdam BV 

Monsterreferenties 
1692532 = 05-1 -2 05 (140-240) 

Opgegeven bemonsteringsdatum 
Ontvangstdatum opdracht 
Monstercode 
Matrix 

Anorganische parameters· metalen 
Metalen ICP-MS (opgelost): 
S arseen (As) ~g/l 
S barium (Ba) ~g/l 
S cadmium (Cd) ~g/l 
S kabalt (Co) ~g/l 
S koper (Cu) ~g/l 
S kwik (Hg) ~g/l 
S load (Pb) ~g/l 
S malybdeen (Mo) ~g/l 
S nikkel (Ni) ~g/l 
S zink (Zn) ~g/l 

Organische parameters· niet aromatisch 
S minerale alie (florisil clean-up) ~g/ l 

Organische parameters - aromatisch 
Vluchtige aromaten: 
S styreen ~g/ l 
S benzeen ~g/l 
S talueen ~g/ l 
S ethylbenzeen ~ g/l 
S xyleen (artho) ~g/l 
S xylenen (som m+p) ~g/l 
S naftaleen ~g/l 

S som xylenen ~g/l 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Vluchlige chlooralitaten: 
S dichlaormethaan ~g/l 
S 1, 1-dichlaarethaan ~g/l 
S 1 ,2-dichlaorethaan ~ g/ l 
S 1, 1-dichlaoretheen ~g/ l 
S 1,2-dichlooretheen (trans) ~g/ l 
S 1,2-dichlooretheen (cis) ~g/l 
S 1, 1-dichloarpropaan ~g/l 
S 1 ,2-dichloorpropaan ~g/l 
S 1 ,3-dichlaarpropaan ~g/l 
S trichloarmethaan ~g/l 
S tetrachlaarmethaan ~g/l 
S 1,1, 1-trichloorethaan ~g/l 
S 1,1 ,2-trichlaarethaan ~g/ l 
S trichloaretheen ~g/ l 
S tetrachloaretheen ~g/ l 
S vinylchloride ~g/l 
S tribroammethaan ~g/l 

S sam C+ T dichlooretheen ~g/l 
S som dichlaarpropanen ~g/l 

14/04/2009 
15/04/2009 
1692532 
Grondwater 

<2 
49 

< 0,1 
< 1,0 
< 1 
< 0,05 
< 1 
< 1 
< 1 
<5 

< 100 

< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 

0,3 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,1 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,1 
< 0,1 
< 0,1 
< 0,1 
< 0,1 
< 0,1 
< 0,5 
< 0,5 

0,7 
0,8 

Oil analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag nlet anders dan In zijn geheel worden gereproduceerd . 
. De mel eeo 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccredlleerd (regislratienummer LOB6) . 
. De met een 'So gemerkte analyses zijn op basis van hel schema AS 3000 geaccrediteerd. 

OMEGAM 
Laboratoria 

Opdrachtverificatiecode: HPSY·PIXB-RJCI-ITUQ Ref. 290705_certificaat_v1 
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Tabel 2 van 2 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachlgever 

Opmerking(en) algemeen 

ANALYSECERTIFICAAT 

290705 
AX25-Guslav Mahlerlaan Noordslrook VU kwartier Ie 
Wareco Amsterdam BV 

Opmerkingen m.b.t. analyses 

Sommatie van concentraties v~~r groepsparameters 
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3. 

Dil analyse-certificaat, inclusief voorblad en evenluele bijlage(nJ, mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachlverificatiecode: HPSY-PIXB-RJCI-ITUQ 

OMEGAM 
Laboratoria 
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Oliechromatogram 1 van 1 

OLiE-ONDERZOEK 

Monstercode 1692532 
Project omschrijving 
Uw referentie 
Methode 

AX25-Gustav Mahlerlaan Noordstrook VU kwartier te 
05-1-2 05 (140-240) 
minerale olie (florisil clean-up) 

OLiECHROMATOGRAM 

1 I 2 I 3 

OLiEFRACTIEVERDELING 

1) fractieC10tlmC19 2% 
2) fractie C20 tim C29 5 % 
3) fracUe C30 tim C35 38 % 
4) fractie C36 tim C40 55 % 

tota le minerale alie gehalte: <1 00 ~g/ l 

I 4 

~ 

01 iefra ctieverdel i n9 

OMEGAM 
Laboratoria 

ANAL YSEMETHODE 
Voorbewerking grond 
Voorbewerking AP04 
Voorbewerking water 
Analyse 
Interpretatie 

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, incl. fiorisil clean-up. 
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, incl. florisi l clean-up. 
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. fiorisil clean-up. 
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende c lean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. 
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg aile PAK-verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Dil analyse·certificaal. Inclusief voorblad en evenluele bijlage(n). mag niel anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachlverificaliecode: HPSY ·PIXB·RJCI·ITUQ 



Wareco Amsterdam BV 
T.a .v. KVA 
Post bus 6 
1180 AA AMSTELVEEN 

Uw kenmerk : AX25-Gustav Mahlerlaan Noordstrook VU kwartier Ie 
Ons kenmerk : Project 289981 
Validatieref. : 289981 certificaat v1 
Opdrachtverificatiecode: QSCA-KKSZ.PYVD.VDJV 
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 30Iiechromatogram(men) 

OMEGAM 
Laboratoria 

Amsterdam, 14 april 2009 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld. 

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat aileen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. 

Het onderzoek is , met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam 
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". Deze voorschriften zijn , voor zover 
mogelijk, ontleend aan NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik vertrouw erop uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraak te hebben uitgevoerd . Heeft u 
naar aan leiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze 
klantenservice. 

Hoogachtend, 
namens Omegam Laboratoria , 

drs. R.R. Otten 
Directeur 

Op di\ certificaa! zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 
Oit analyse-cer1ificaat mag niel anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

postbus 94685 
1090 GR Amsterdam 

HJE Wenckebachweg 120 
1096 AR Amsterdam 

T 020 5976 680 
F 020 5976 689 

klantenservice@omegam.nl 
www.omegam.nl 

ABN·AMRO bank 462704564 
BTW nr. NL8139.67.132.B01 

Kvk 34215654 
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Tabel l van 2 

Project code 

OMEGAM 
Laboratoria 

ANALYSECERTIFICAAT 

289981 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

AX25-Gustav Mahlerlaan Noordstrook VU kwartier te 
Wareco Amsterdam BV 

Monsterreferenties 
1593116 = MSOl SO l (100-130) S02 (90-120) S03 (90-130) S04 (60-90) 
1593117 = MS02 S05 (110-140) S07 (90-1 00) S08 (60-80) 
1593118 = MS03 S10 (100-140) Sl l (100-140) S12 (100-140) 

Opgegeven bemonsteringsdatum 
Ontvangstdatum opdracht 
Monstercode 
Matrix 

Monstervoorbewerking 
S natzeven « 2 mm) 
S voorbew. NEN5719 
S soort artefact 
S gewicht artefact 
S delen > 2 mm (visueel) 

Aigemeen onderzoek - fysisch 
S indamprest 
S gloeiverlies van sl ib 
S gloeirest van slib 
S lutumgehalte (pipetmethode) 

9 
% 

% (m/m) 
% (m/m ds) 
% (m/m ds) 
% (m/m ds) 

Anorganische parameters - metalen 
S barium (Ba) mg/kg ds 
S cadmium (Cd) mg/kg ds 
S kobalt (Co) mg/kg ds 
S koper (Cu) mg/kg ds 
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 
S lood (Pb) mg/kg ds 
S molybdeen (Mo) mg/kg ds 
S nikkel (Ni) mg/kg ds 
S zink (Zn) mg/kg ds 

06/04/2009 
07/04/2009 
1593116 
Waterbodem 

n.v.t. 
uitgevoerd 

geen 
n.v.t. 
< 10 

25,9 
19,9 
80,1 
4,7 

72 
0,27 
4,0 

29 
< 0,12 
49 
< 1,7 
10 

120 

06/04/2009 
07/04/2009 
1593117 
Waterbodem 

n.v.t. 
uitgevoerd 

geen 
n.v.t. 
< 10 

50,7 
7,7 

92,3 
4,0 

120 
0,18 
4,2 

12 
< 0,09 
30 

< 1,3 
14 
65 

----
Organ ische parameters - niet aromatisch 
S minerale olie (florisi l clean-up) mg/kg ds 

Organische parameters - arornatisch 
Polycyclische koolwaterstoffen: 
S naftaleen mg/kg ds 
S fenanthreen mg/kg ds 
S anthraceen mg/kg ds 
S fluorantheen mg/kg ds 
S benz(a)anthraceen mg/kg ds 
S chryseen mg/kg ds 
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 
S indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg ds 

S som PAK (10) mg/kg ds 
- -- --- --

Organische parameters - gehalogeneerd 
Polychloorbifenylen: 
S PCB -28 mg/kg ds 
S PCB -52 mg/kg ds 
S PCB -101 mg/kg ds 
S PCB -11 8 mg/kg ds 
S PCB-1 38 mg/kg ds 
S PCB-153 mg/kg ds 
S PCB -180 mg/kg ds 

S som PCBs (7) mg/kg ds 

370 

< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 

0,19 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 

1,1 

< 0,005 
< 0,005 
< 0,005 
< 0,005 
< 0,005 
< 0,005 
< 0,005 

0,024 

69 

< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 

0,16 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 

1,1 

< 0,005 
< 0,005 
< 0,005 
< 0,005 
< 0,005 
< 0,005 
< 0,005 

0,024 

Oil analyse-certlficaal, inclusief voorbrad en eventuere bijrage{n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd 
- De mel een '0' gemerkle analyses zijn door RvA geaccredileerd (regislrallenummer L086). 
- De mel cen 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccredileerd. 
Opdrachlverificatiecode: OSCA-KKSZ-PYVO-VOJV 

06/04/2009 
07/04/2009 
1593118 
Waterbodem 

n.v.t. 
uitgevoerd 

geen 
n.v.t. 
< 10 

36 
20,2 
79,8 
4,8 

73 
< 0,23 

4,1 
25 
0,14 

---

42 
< 1,7 
10 

120 
- --

530 

< 0,15 
0,25 

< 0,15 
0,39 

< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 

1,5 

< 0,005 
< 0,005 
< 0,005 
< 0,005 
< 0,005 
< 0,005 
< 0,005 

0,024 

Ref. : 289981 _certificaacv1 
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Tabel 2 van 2 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

Opmerking(en) algemeen 

ANALYSECERTIFICAAT 

289981 
AX25-Gustav Mahlerlaan Noordstrook VU kwartier te 
Wareco Amsterdam BV 

Opmerkingen m.b.t. analyses 

Sommatie van concentraties voor groepsparameters 
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bij lage 3. 

Oil analyse-certificaat, inclusief voorblad en evenluele bljlage(n), mag niel anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachlverificaliecode: OSCA-KKSZ-PYVD-VDJV 

OMEGAM 
Laboratoria 
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Oliechromatogram 1 van 3 

OLiE-ONDERZOEK 

Monstercode 1593116 
Project omschrijving 
Uw referentie 
Methode 

AX25·Gustav Mahlerlaan Noordstrook VU kwartier te 
M501 501 (100-130) 502 (90-120) 503 (90-130) 504 (60-90) 
minera le elie (florisil clean-up) 

OLiECHROMATOGRAM 

u 
1 

OLIEFRACTIEVERDELING 

1) fractie C10 Urn C19 8 % 
2) fraetie C20 Urn C29 44 % 
3) fractie C30 Urn C35 42 % 
4) fractie C36 Urn C40 7 % 

totale minerale olie gehalte: 370 mg/kg ds 

2 3 4 

~ 

oliefractieverdeling 

OMEGAM 
Laboratoria 

ANAL YSEMETHODE 
Voorbewerking grond 
Voorbewerking AP04 
Voorbewerking water 
Analyse 
J nterpretatie 

Hexaanexlraclie gebaseerd op NEN 5733, incl. florisil clean-up. 
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, incl. f10risil clean-up. 
Hexaanexlraclie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up. 
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 
Raadpleeg voor de Iypering van de oliesoort de OMEGAM oliebib liolheek. 

De volgende aanvu llende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. 
PAK clean-up : Venwijdert nagenoeg aile PAK-verbindingen uil exlract. 

De hoogte van de signal en is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 
(Hel chromalogram heeft een variabele schaalindeling) 

Oil analyse-cerlificaat. inclusief voorblad en evenluele bij lage(n). mag niel enders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachlverificaliecode: aSCA-KKSZ-PYVO-VOJV 
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Oliechromatogram 2 van 3 

OLiE-ONDERlOEK 

Monstercode 1593117 
Project omschrijving : 
Uw referentie 
Methode 

AX25·Gustav Mahlerlaan Noordstrook VU kwartier te 
MS02 S05 (110-140) S07 (90-100) S08 (60-80) 
minerale olie (flori5il clean-up) 

OLiECHROMATOGRAM 

11 1 1 l l Jt I~ 
.~~-----1 

1 I 2 I 3 I 4 

oliefractieverdeling 

OLiEFRACTIEVERDELING 

1) fraelie C10 Um C19 8 % 
2) fraelie C2Q Um C29 35 % 
3) fraelie C30 Um C35 54 % 
4) fraelie C36 Um C40 3 % 

totale minerale olie gehalte: 69 mg/kg ds 

OMEGAM 
Laboratoria 

ANALYSEMETHODE 
Voorbewerking grond 
Voorbewerking AP04 
Voorbewerking water 
Analyse 
Interpretatie 

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, incl. f10risi l clean-up. 
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, incl. fiorisil clean-up. 
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, locI. fiorisil clean-up. 
Gaschromatograaf met capi llaire kolom en vlamionisatie detectie. 
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. 
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg aile PAK-verbindingen uit extract. 

De hoagte van de signalen is geen maat voar de cancentratie van de alie in het monster. 
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Dil analyse·certificaat. inclusief voorblad en evenluele bijlage(n). mag niel Cinders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: QSCA·KKSZ·PYVD·VDJV 
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Oliechromatogram 3 van 3 

OLiE-ONDERZOEK 

1593118 Monstercode 
Project omschrijving 
Uw refe rentie 
Methode 

A X25-Gustav Mahlerlaan Noordst rook VU kwartier te 
M503 510 (100-140) 5 11 (1 00-1 40) 51 2 (100-140) 
m inerale a lie (florisil clean-up) 

OLiECHROMATOGRAM 

OLiEFRACTIEVERDELING 

1) fractieC10UmC19 6 % 
2) fraclie C20 Urn C29 44 % 
3) fracUe C30 Urn C35 40 % 
4) fracHe C36 Urn C40 11 % 

totale minerale alie gehalte: 530 mg/kg ds 

~ 

oliefraclieverdeling 

OMEGAM 
Laboratoria 

ANALYSEMETHODE 
Voorbewerking grand 
Voorbewerking AP04 
Voorbewerking water 
Analyse 
Interpretatie 

Hexaanextraclie gebaseerd op NEN 5733, incl. fiorisil clean-up. 
PetroJeum-etherextractie conform NEN 5733, incl. florisil clean-up. 
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. fiorisil clean-up. 
Gaschromatograaf met capil lai re kolom en vlamionisatie detectie. 
Raadpleeg voor de Iypering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliolheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. 
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg aile PAK-verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat vaar de concentratie van de alie in het monster. 
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Oil analyse-cerlificaal. inclusief voorblad en evenluele bijlage(n), mag niel anders dan in ziJn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtveri ficaliecode: OSCA-KKSZ-PYVO-VOJV 
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BIJLAGE 6 
T e rrei n i nspecti e/vooronderzoe k 



Vooronderzoekf loeatiebezoek en monsternameplan asbest (NEN 5707) Wareeo 

Projeeteode: AX25 Projectnaam: Gustav Mahlerlaan Noordstrook VU Kwartier, A'dam 

1. Vooronderzoek 

Historisch gebruik 

Bron Geraadpleegd Toelichting -
(Lucht)foto's en plattegronden nee 0 

Bouwkundig archief nee 0 

HinderweVWet milieubeheerarchief ja op enkele nabij gelegen loeaties benzinestations, rwzi 

We! bodembeseherming arehief ja op enkele nabij gelegen loeaties sterke verontreinigingen met minerale olie en zware m. 

Te beantwoorden vragen Antwoord 

Wat was de vroegere bestemming(en) (tijdsperiode)? onbekend 

Waar hebben gebouwen gestaan en wat was het gebruik? aangeven op sehets onbekend 

Hebben er sloten gelopen op het perceel? Waar? aangeven op sehets ja, gedempte watergang 

Heeft er een calami/ei/ (brand) piaatsgevonden waarbij asbest is vrijgekomen? onbekend 

Is cle loeahe opgehoogd? Waarmee? Waar? aangeven op sehets onbekend 

c .. puinverhardingen aanwezig? Waar? aangeven op schets onbekend 

Huidig gebruik 

oppervlakte loeatie: 8.340 m2 

gebruik locatie: keerpunt tram 

verhardingen: onbekend 

ligging: buiten bebouwde kom 

ouderdom bebouwing: onbekend 

Bodemo(2bouw geohJ(:drologie en aanwezigheid Quin in bodem 

(waarneming) 

Ingevuld door: k,a Datum: 1-apr-09 

2. Loeatlebezoek (Indien nie! ingevuld dan in te vullen door vefdwerker en monsternameplan verifieren met aanvrager) 

Puinverhardingl puinhoudende grond op de onderzoekslocatie (vastleggen op kaart) 

Asbestverdacht op of rand de onderzoekslocatie, bv golfplaten in gebouwen (vastleggen op kaarl). 

I 

Meningenl opmerkingen van omwonenden, terreinbeheerderS,oud-werknemers. 

I 

Ingevuld door: Dhr. R Snel Datum: 6-4-2009 

3. Monsternameplan verkennend bodenonderzoek op asbest * 
- maaiveldinspeclie NEN5707 nee 
- maaiveldinspectie (1m2 NEN5707 op boorlocatie) ja 
- boorgaten bovengrond 03xO.3 m. nee 
- zeven van grond voor bemonstering nee 

• aantal grondmonsters voor analyse 0 tenzij asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, dan contact opnemen met ak 

• Bij klei. veen en slib dient in duplo Ie worden bemonsterd (Lv.m. de geringe hoeveelheid droge stof) 
• Aantal boringen. V&G-aspecten, en overige gegevens staan vermeld in veldwerkformulier. bi' waarneminq asbestverdacht materiaal contact opnemen met aanvrager 
Verantwoording vooronderzoek en formulier asbest 

Naam IBedri'f IDatum 
Pro'ectleider mw,ir, K. Vandevelde Wareco 7-mei-09 

AX25 veldwcrkiornlulicrcn 



Monsternemingsformulier verkennend asbestonderzoek (NEN 5707) Wareco 

Projectgegevens 

Projectnummer AX25 

Projectnaam te Gustav Mahlerlaan Noordstrook VU Kwartier, A'dam 

Monsternemer(s), bedrijf Terra Sano 

Uitvoeringsdalum 6 april 2009 

Monsterapparatuur edelman 0 10 cm 

Visuele inspectie maaiveld 

Weersomstandigheden droog/zonnig 

Inspectie maaiveld geen asbestverdacht materiaal op maaiveld 

Terreinindeling vegetatie/plassen 

Maaiveld (%) geInspecteerd 100 % (1m2 rondom boring) (als minder dan 25%: bel aanvrager) 

Inspeclie-efficientie (%) 50-70 % 

Asbestverdacht materlaal op het maaiveld 

Localie Soort asbestverdacht materiaal Aantal stukjes op plaals Massa (gram Monslernaam 

I 

• :::; correspondeert met vindplaals 

Visuele inspectie bemonsterde grond, asbest aangetroffen nee Indien ja, gegevens opnemen in onderstaande tabelinvoeren 

Soor! en locatie puin Zie boorprofiel en tekening 

Percentage puin (>16 mm) «20%/>20%) IndiO" > 20% .s O-NEN 5B97 va" toopassirl9, contact opnemen mel a;mvrager 

Asbestverdacht materiaal In bodem per bodemlaag # (aileen noteren bij het aantreffen van asbestverdacht materiaal in de grand) 

Boring Diepte (m -my) GeInspecteerd oppervlak I x b Soort materiaal Aantal Massa (Verzamel) 
van-tot of diameter (m) stukjes I(gram) monslernaam 

I 

-Grondmonsters*# 

(Meng)monsternaam Boring(en) Diepte (m -mY) volume voor volume na gewicht Soort grond + bijmenging 
zeven (I) zeven (I) monster 

kg) 
I 

gegevens grondmonsters invoeren In pSlon, evt extra boorlocatle me! monsternaam aanmaken 
# op verpakkingmateriaal duidelijk markeren da! het asbestverdacht materiaal betreft (sticker rode deksel etc)) 

Verantwaording monsternemingsformulier 

Naam Bedri"f Datum -
Monsternemer Dhr. R. Snel Terra Sano 6-apr-09 

Projectleider mw, A. de Keizer Wareco 14-apr-09 

A.X25 veldwerkrormutiemrl 
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BIJLAGE 7 
Besluit Bodemkwaliteit waterbodem 
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Toetsing aan het Bes[uit en de Regeling Bodemkwaliteit 

Project 
Monstercode 1 
Monstercode 2 

AX25 
MS01 
MS01 

as 
l 

16,61 % 
4,7 % 

'I ~, .... ,.. IlsamenS;~;[i~~ !lemissie II IInormen grond IItoetsing Unormen baggerspecie !itoetsing Unormen grootschalig !Itoetsing I 

component monster 1 monster 2 Monster 1 Monsler2[jW maximaJe maxima[e InterventieD ma,'ma" ma,'ma' Em'"'' Ma"ma"1 I 
waarde waarde waarde waarde waarde Toets emlssle 
wonen industrie k[asse A klasse B waarde waarde 

Arseen 0 0 0 0 16,2 21,9 61,6 61,6 schoon 23,5 68,9 schoon 34,1 0,61 toepasbaar 
Barium (grond)' 0 ° 0 0 65,6 189,8 317,5 317,5 136,3 215,7 142,6 4,1 !oepasbaar 
Barium (Baggerspeciey" 72 72 0 0 98,1 203,9 322,6 413 4,1 toepasbaar 
Cadmium 0,27 0,27 0 0 0,6 1,2 4,3 12,9 schoon 4 13,9 schoon 4,3 0,051 toepasbaar 
Chroom 0 0 0 0 32,7 36,8 106,9 106,9 schoon 71,3 225,7 schoon 106,9 0,17 toepasbaar 
Cobalt 4 4 0 0 5,5 12,9 70 70 schoon 9,2 88,4 schoon 47,9 O,241oepasbaar 
Koper 29 29 0 0 30,9 41,7 146,6 146,6 schoon 74,1 146,6 schoon 87,2 1 toepasbaar 
KW"lk 0,1 0,1 0 0 0,1 0,7 3,9 29,1 schoon 1 8,1 schoon 3,9 0,49 toepasbaar 
Lood 49 49 0 0 41,9 176,2 444,6 444,6 schoon# 115,8 486,6 schoon# 258,4 15 toepasbaar 
Molybdeen 1,5 1,5 0 0 1,5 88 190 190 schoon 5 200 schoon 65,1 0,48 toepasbaar 
Nikkel 10 10 0 0 14,7 16,4 42 42 schoon 21 88,2 schoon 42 0,21 loepasbaar 
Zink 120 120 0 0 89 127,2 457,8 457,8 schoon# 358 1271,6 schoon# 273,4 2,1 toepasbaar 
PAK10 1,1 1,1 ° 0 2,5 11,3 66,4 66,4 schoon 14,9 66,4 schoon 
Minerale o[ie 370 370 0 0 315,6 315,6 830,5 8305 wonen# 2076,3 8305 schoon# 
PC8-7 (grond) 0 0 0 0 0,03322 0,03322 0,8305 1,661 schoon 0,23088 1,661 schoon 
PCB-7 (baggerspecie) 0,0168 0,0168 ° 0 0,03322 0,03322 0,8305 schoon 0,23088 1,661 schoon 
heplachloor 0 0 0 0 0,00116 0,00116 0,1661 6,644 schoon 0,00664 4 schoon 
alfa-endosulfaan 0 0 ° 0 0,00149 0,00149 0,1661 6,644 schoon 0,00349 4 schoon 
alfa-HCH 0 0 ° 0 0,00166 0,00166 0,8305 28,237 schoon 0,00199 4 schoon 
beta-HCH 0 0 0 ° 0,0033 0,00332 0,8305 2,6576 schoon 0.D108 4 schoon 
gamma-HCH 0 0 ° ° 0,00498 0,00498 0,8305 1,9932 schoon 0,00498 4 schoon 
som HCH 0 0 0 ° 0,01661 0,01661 4 schoon 
chloorandaan (som) 0 0 0 0 0,00332 0,00332 0,1661 6,644 schoon 0,00332 4 schoon 
aldrin"·> 0 0 0 ° 0,00133 0,53152loepasbaar 0,00216 4 schoon 
dieldrin (baggerspecie) 0 0 0 ° 0,01329 0,01329 4 schoon 
endrin (baggerspecie) ° 0 0 ° 0,00581 0,00581 4 schoon 
som drins ° 0 0 ° 0,02492 0,06644 0,23254 6,644 schoon 0,02492 4 schoon 
som helpach[oorepoxyde 0 ° 0 0 0,00332 0,00332 0,1661 6,644 schoon 0,00664 4 schoon 
som DOT ° ° ° 0 0,3322 0,3322 1,661 2,8237 schoon 
som ODE ° 0 ° ° 0,1661 0,21593 2,1593 3,8203 schoon 
sam ODD 0 0 0 0 0,03322 1,39524 56,474 56 schoon 
som ODx 0 0 0 ° 0,4983 0,4983 4 schoon 
som aCB ° 0 ° ° 0,6644 0,6644 0,8305 schoon 0,6644 4 schoon 

m,PAF mota'e, I 000%11 1111 II II 50%1 """,'db'" I II I 
rnsPAF organisch O,09%L---------.J 20% verspreidbaar 

achtergrondwaarde geldl a[[een voor baggerspedelwaterbodem 
waarde overschrijdl de achtergrondwaarde, maar is Jager dan 2x de achterondwaarde en de maximale waarde klasse wonen 

0,0002 
schoon# 
wonen# waarde overschrijdt maximale waarde wonen, maar is lager dan maxima[e waaarde wonen+ de achterondwaarde en Jager dan de maxima[e waarde klasse industrie 

toe!sing is veNallen m.Lv. 9 april 2009 
toetsing is veNal[en m.i.v. 9 april 2009, indien sprake is van een antropogene bron geldt de voormalige interventiewaarde voor barium 
voor aldrin zijn geen maximale waarde voor landbodem vastgesle[d, hel gehalte word! aileen getoetst aan de interventiewaarde: 

De toetsing is uitgevoerd conform: 
- Bes[uit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bod, 
- Regeling bodemkwaliteit van 13 december 2007, Staatscourant 20 december 20, 

~sluit bodemkwaliteit), Staatsb[ad 2007, nr. 465 
,".247 

322,6 mg/kg ds 
0,53 mg/kg ds 

AX25 toetsing bbk MS01 v2 



Toetsing aan het Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit 

- Wijziging Regeling bodemkwaliteit van 6 juni 2008, Staatscourant 27 juni 2008, nr. 122 
- Wijziging Regeling bodemkwaliteit van 9 april 2009, Staatscourant 7 april 2009, nr. 67 
Bij de toetsing is tevens rekening gehouden met de t"rjde1ijke aanpassing vaar verhaogde rapportagegrenzen voar PCB's voor baggerspecie. 
Deze aanpassing is geldig tot 1 juli 2009 

wareco'~ 
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AX25 taetsing bbk MS01 v2 



Toetsing aan het Besiuit en de Regeling Bodemkwaliteit 

Project 
Monstercode 1 
Monstercode 2 

OS 
Lull L.UU.J'H 

component 

Arseen 
Barium (grondt 
Barium (Baggerspecie)" 
Cadmium 
Chroom 
Cobalt 
Koper 
KW'lk 
Load 
Molybdeen 
Nikkel 
Zink 
PAK10 
Minerale olie 
PCB-7 (grond) 
PCB-7 (baggerspecie) 
heptachloor 
alfa-endosulfaan 
alfa-HCH 
beta-HCH 
gamma-HCH 
som HCH 
chloorandaan (som) 
aldrin"~ 

dieldrin (baggerspecie) 
endrin (baggerspecie) 
som drins 
som hetpachloorepoxyde 
som DOT 
som ODE 
som 000 
som OOx 
som OCB 

msPAF melalen 
ITI_!>PAF organi~~_ 

AX25 
MS02 
MS02 

4,9 % 
4% . " 

samenstellin emissie 
monster 1 monster 2 Monster 1 

0 0 0 
0 0 0 

120 120 0 
0,18 0,18 0 

0 0 0 
4,2 4,2 0 
12 12 0 

0,063 0,063 0 
30 30 0 

0,91 0,91 0 
14 14 0 
65 65 0 
1,1 1,1 0 
69 69 0 

0 0 0 
0,0098 0,0098 0 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

0,00%] 
0,43% 

Monster 2 AW 

0 12,8 
0 61,3 
0 98,1 
0 0,4 
0 31,9 
0 5,2 
0 22,6 
0 0,1 
0 34,6 
0 1,5 
0 14 
0 69,4 
0 1,5 
0 93,1 
0 0,0098 
0 0,0098 
0 0,00034 
0 0,00044 
0 0.00049 
0 0,0010 
0 0,00147 
0 0,0049 
0 0,00098 
0 0,00039 
0 0,00392 
0 0,00172 
0 0,00735 
0 0,00098 
0 0,098 
0 0,049 
0 0,0098 
0 0,147 
0 0,196 

[II 

normen 9rand toetsin 
maximale maximale Interventie D waarde waarde waarde 

wonen industrie 

17,3 48,6 48,6 schoon 
177,4 296,8 296,8 

0,8 2,9 8,8 schoon 
36 104,4 104,4 schoon 

12,1 65,9 65,9 schoon 
30,5 107,4 107,4 schoon 

0,6 3,5 26, schoon 
145,5 367,3 367,3 schoon 

88 190 190 schoon 
15,6 40 40 schoon 
99,1 356,7 356,7 schoon 
6,8 40 40 schoon 

93,1 245 2450 schoon 
0,0098 0,245 0,49 schoon 
0,0098 0,245 schoon 

0,00034 0,049 1,96 schoon 
0,00044 0,049 1,96 schoon 
0,00049 0,245 8,33 schoon 
0,00098 0,245 0,784 schoon 
0,00147 0,245 0,588 schoon 

0,00098 0,049 1,96 schoon 
0,1568 toepasbaar 

0,0196 0,0686 1,96 schoon 
0,00098 0,049 1,96 schoon 

0,098 0,49 0,833 schoon 
0,0637 0,637 1,127 schoon 
0,4116 16,66 1 schoon 

0,196 0,245 schoon 

II II 
achtergrondwaarde geldt aileen voor baggerspecie/waterbodem 

normen ba 
maximale 

waarde 
klasse A 

18,6 
127,4 
203,9 

2,7 
69,6 
8,7 

54,2 
0,9 

95,6 
5 

20 
278,9 

9 
612,5 

0,06811 
0,06811 
0,00196 
0,00103 
0,00059 
0,00319 
0,00147 
0,0049 

0,00098 
0,00064 
0,00392 
0,00172 
0,00735 
0,00196 

0,147 
0,196 

waarde overschrijdt de achtergrondwaarde, maar is lager dan 2x de achterondwaarde en de maximale waarde klasse wonen 

erspecie Itoetsing ! normen rootschati toetsin 

maximale Emissie Maximale 
waarde Toets emissie 

klasse B waarde waarde 

54,4 schoon 26,9 0,61 toepasbaar 

201,6 133,2 4,1 loepasbaar 
322,6 413 4,1 toepasbaar 

9,5 schoon 2,9 0,051 toepasbaar 
220,4 schoon 104,4 0,17 toepasbaar 
83,2 schoon 45,1 0,24 toepasbaar 

107,4 schoon 63,8 1 toepasbaar 
7,3 schoon 3,5 0,49 toepasbaar 

401,9 schoon 213,4 15 toepasbaar 
200 schoon 28,9 0,4 toepasbaar 
84 schoon 40 0,21 toepasbaar 

990,7 schoon 213 2,1 toepasbaar 
40 schoon 

2450 schoon 
0,49 schoon 
0,49 schoon 

4 schoon 
4 schoon 
4 schoon 
4 schoon 
4 schoon 
4 schoon 
4 schoon 
4 schoon 
4 schoon 
4 schoon 
4 schoon 
4 schoon 

4 schoon 
4 schoon 

50%1 ver~p_r_eidbaar 
20% ve:rspreidbaar I --- I 

0,0002 
schoon# 
wonen# waarde overschrijdt maximale waarde wonen, maar is lager dan maximale waaarde wonen+ de achterondwaarde en lager dan de maximale waarde klasse industrie 

toetsing is vervallen m,i.v. 9 april 2009 
toetsing is vervallen mj,v. 9 april 2009, indien sprake is van een antropogene bran geld! de voormalige inlerventiewaarde voor barium 
voor aldrin zijn geen maximale waarde voor landbodem vastgesteld, het gehalte word! aileen getoetst aan de interventiewaarde: 

To 

De toetsing is uitgevoerd conform: 

schoon 
versprei 
l,v.1 

- Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bod.-
- Regeling bodemkwaliteit van 13 december 2007, Staatscourant 20 december 2(, 

~sluit bodemkwaliteit), StaatsbJad 2007, nr. 46~ 
,247 

322,6 mg/kg ds 
0,16 mg/kg ds 

wareco2!.. 
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Toetsing aan het Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit 

- Wijziging Regeling bodemkwaliteit van 6 juni 2008, Staatscourant 27 juni 2008, nr. 122 
- Wijziging Regeling bodemkwaliteit van 9 april 2009, Staatscourant 7 april 2009, nr. 67 
8ij de toetsing is tevens rekening gehouden met de frjde1ijke aanpass-rng voor verhoogde rapportagegrenzen voor PCB's voor baggerspecie. 
Deze aanpassing is geldig tot 1 juli 2009 

wareco~ 
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Toetsing aan het 8esluit en de Regeling 80demkwaliteit 

Project 
Monstercode 1 
Monstercode 2 

as 

(som) 

AX25 
MS03 
MS03 

16,84 % 
% 

'ls3Il1erisiefJ"ioOgc---" 

0 0 
73 73 

0,161 0,161 
0 0 

4,1 4,1 
25 25 

0,14 0,14 
42 42 
1,5 1,5 
10 10 

120 120 
1,5 1,5 

530 530 
0 0 

0,0168 0,0168 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 66,2 
0 98,1 
0 0,6 
0 32,8 
0 5,6 
0 31,1 

0,1 
0 42,1 
0 1,5 
0 14,8 
0 89,7 
0 2,5 
0 320 
0 0,03368 
0 0,03368 
0 0,00118 
0 0,00152 
0 0,00168 
0 0,0034 
0 0,00505 
0 0,01684 
0 0,00337 
0 0,00135 
0 0,01347 
0 0,00589 
0 0,02526 
0 0,00337 
0 0,3368 
0 0,1684 

0,03368 
0 0,5052 

191,6 320,5 320,5 137,6 
203,9 

1,2 4,3 13 schoon 4 
37 107,3 107,3 schoon 71,5 
13 70,6 70,6 schoon 9,3 
42 147,7 147,7 schoon 74,6 
0,7 3,9 29, schoon#-
177 446,7 446,7 schoon 116,3 

88 190 190 schoon 5 
16,5 42,3 42,3 schoon 21,1 

128,1 461,1 461,1 schoon# 360,6 
11,5 67,4 67,4 schoon 15,2 
320 842 8420 wonen# 2105 

0,03368 0,842 1,684 schoon 0,23408 
0,03368 0,842 schoon 0,23408 
0,00118 0,1684 6,736 schoon 0,00674 
0,00152 0,1684 6,736 schoon 0,00354 
0,00168 0,842 28,628 schoon 0,00202 
0,00337 0,842 2,6944 schoon 0,01095 
0,00505 0,842 2,0208 schoon 0,00505 

0,01684 
0,00337 0,1684 6,736 schoon 0,00337 

0,53888 toepasbaar 0,00219 
0,01347 
0,00589 

0,06736 0,23576 6,736 schoon 0,02526 
0,00337 0,1684 6,736 schoon 0,00674 
0,3368 1,684 

0,21892 2,1892 
1,41456 57,256 

0,5052 

waarde overSChrijdt de achter9rondwaarde, maar is lager dan 2x de achterondwaarde en de maximale waarde klasse wonen 

217,7 143,9 
322,6 413 

14 schoon 4,3 
226,5 schoon 107,3 

89,2 schoon 48,3 
147,7 schoon 87,8 

8,1 schoon# 3,9 
488,8 schoon 259,6 

200 schoon 66 
88,8 schoon 42,3 

1280,9 schoon# 275,4 

schoon# 
wonen# waarde overschrijdt maximale waarde wonen, maar is lager dan maximale waaarde wonen+ de achterondwaarde en lager dan de maximale waarde klasse industrie 

toetsing is vervallen m.i.v. 9 april 2009 
toetsing is vervallen m.i.v. 9 april 2009, indien sprake is van een antropogene bron geld! de voormalige interventiewaarde voer barium 
voor aldrin zijn geen maximale waarde voer landbadem vastgesteld, he! gehalte wordl aileen getoets! aan de interventiewaarde: 

Toetsin sresuitaten 

ontvan ende landbodem 
ontvanqende waterbodem 
toe assin, 
loepassin 
ItoepasSin, 
Itoepassin 

rend op landbodem 
rond ap waterbodem 

baggerspecie op landbodem 
baQQerspecie op waterbadem 

Iverspreiden baggerspecie op aangrenzend perceel 
itoepassing in grootschalige toe passin 

De taetsing is uitgevoerd conform: 

.v.l. 
lasse A 
.v.l. 
.V.!. 
dustrie 
lasse A 
erspreidbaar 
.v.!. 

- 6esiUlt van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bod! 
- Regeling bodemkwaliteit van 13 december 2007, Staatscourant 20 december 2C 

>Sluit bodemkwaliteit), Staatsblad 2007, nr, 465 
.247 

322,6 mg/kg ds 
0,54 mg/kg ds 

wareC01L: 
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Bijlage 8: Foto's onderzoekslocatie 

• -
Fotol: asfa ltverharding met op de achtergrond een loods, gelegen buiten de 

onderzoekslocatie 

Foto 2: stelconplaten met op de achtergrond het gebouw 24A 
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Foto 3: westel ijke gelegen watergang 

Foto 4: noordoostelijke gelegen watergang 
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Foto 5: keerpunt van de tramlijn 
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1. Inleiding 

Op 16 juli 2010 is door het Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam aan Wareco 
schriftelijk (kenmerk gemeente Amsterdam, 2010009799) opdracht gegeven aanvullend 
bodemonderzoek uit te voeren op een onderzoekslocatie aan de Gustav Mahlerlaan te 
Amsterdam, conform offerte (kenmerk Wareco, AX25A, OFF20100702). 

Doel van het onderzoek is vaststellen of op de onderzoekslocatie bodemverontreiniging 
aanwezig is, in verband met de aanvraag van een bouwvergunning. Op de onderzoeks
locatie is door Wareco reeds een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (rapportage 
met kenmerk AX25.003kva.rap, d.d. 7 mei 2009) [1]. 

Destijds waren er nog geen plannen voor de aanleg van een parkeerkelder. Daarom is de 
diepere ondergrand (> 2m-mv) niet onderzocht. Ten behoeve van de aanvraag van een 
bouwvergunning voor aanleg van de kelder is derhalve onderhavig onderzoek gericht op 
de diepere ondergrond. 

Wareco heeft het onderzoek uitgevoerd als onafhankelijke partij. De grand waarop het 
onderzoek heeft plaatsgevonden is geen eigendom van Wareco. 

2. Locatiegegevens 

2.1. Terreinsituatie 

Het te onderzoeken terrein is weergegeven in bijlage 1 en is gelegen aan de Gustav 
Mahlerlaan te Amsterdam. Het terrein staat kadastraal bekend als: sectie AK, nummers 
(gedeeltelijk) 3346, 3914 en 3915. 

De oppervlakte van de gehele locatie is circa 8.340 m'. Onderhavig onderzoek is echter 
aileen gericht op de toekomstige parkeerkelder. Het oppervlak van de parkeerkelder is 
circa 5.100 m' De locatie is deels onverhard en deels verhard met stelconplaten en asfalt. 
Op de locatie bevinden zich een gedempte watergang, drie watergangen en een keerpunt 
van een tramlijn. Bij de toekomstige herinrichting worden de watergangen gedempt. 

2.2. Vooronderzoek 

Voor het vooronderzoek is gebruik gemaakt van het historisch onderzoek dat is 
opgenomen in het verkennend bodemonderzoek [1] en de gegevens aangeleverd door de 
opdrachtgever. 

Door de opdrachtgever zijn de volgende relevante gegevens over de onderzoekslocatie 
gemeld: 

er zal een parkeerkelder worden aangelegd tot NAP -6,2 m; 
de locatie van de toekomstige parkeerkelder is op tekening geleverd; 
het te onderzoeken terrein waar de parkeerkelder zal worden aangelegd heeft een 
oppervlakte van circa 5.100 m'; 
op de onderzoekslocatie is verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Wareco 
(rapportage met kenmerk AX25.003kva.rap, d.d. 7 mei 2009) [1]. 

AX25A, RAP20100810 16-08-10 
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Het maaiveld ligt op 0,7-0,8 m -NAP, De NAP gegevens zijn verstrekt door de 
opdrachtgever en berekend door Heijmans met kenmerk: 100728 proefsleuven Gustav 
Mahler, 

De locatie is op 29 jull 2010 ge'inspecteerd, Aan het maaiveld is geen asbestverdacht 
materiaal waargenomen. 
Op de locatie zal grondverzet plaatsvinden, De vrijkomende grond ten behoeve van de 
aanleg van de parkeerkelder zal worden afgevoerd, 

Conclusie vooronderzoek 

Op basis van de beschikbare gegevens uit het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat er 
geen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van verontreinigingen of asbestverdacht 
materiaal op de locatie, 

3. Bodemonderzoek 

3.1. Aigemeen 

Voorgaand [1] en onderhavig aanvullend onderzoek zijn samen uitgevoerd conform de 
Amsterdamse Richtlijn Verkennend Onderzoek (ARVO, januari 2004), 

Op basis van het vooronderzoek is uitgegaan van de onderzoeksstrategie voor een 
onverdachte onderzoekslocatie (ONV) in een naoorlogse wijk, 
In 2009 is de bodem onderzocht tot 2,0 m -my en is een grondwateronderzoek uitgevoerd 
[1], Aanvullend is nu, gezien de herontwikkeling, de bodem onderzocht tot 6 a 7 m -my 
(NAP -7,0 m, een halve meter onder de toekomstige keldervloer), 
Conform de onderzoeksstrategie zijn hiervoor vier boringen geplaatst, 

In verband met de voorgenomen afvoer van grond voor de aanleg van de parkeerkelder, 
zijn twee monsters ingezet van de ondergrond die wordt afgevoerd en een monster van de 
achterblijvende grond onder de parkeerkelder, 

Op minerale olie verdachte bodemlagen zijn, indien van toepassing, getoetst op een olie
waterreactie, Indien een olie-waterreactie is waargenomen is dit weergegeven in de 
boorbeschrijvi ngen, 

Ten aanzien van asbest zijn de volgende werkzaamheden conform de NEN 5707 
(mei 2003) uitgevoerd: 

maaiveldinspectie (ter plaatse van de boorlocaties in een raster van 1 bij 1 meter); 
inspectie van de uitgegraven en opgeboorde grond, 

In aanvulling op de NEN 5707 voor een onverdachte locatie zijn twee mengmonsters 
samengesteld voor analyse op asbest (indicatieve bepaling), 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door geaccrediteerd laboratorium Omegam te 
Amsterdam, De overige werkzaamheden zijn in eigen beheer uitgevoerd, 

AX25A, RAP20100810 16-08-10 
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3.2. Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Op 29 juli 2010 zijn de veldwerkzaamheden door Arend van de Pol van Wareco op de 
onderzoekslocatie uitgevoerd,. De locaties van de boringen zijn weergegeven in bijlage 1-
Voor een beeld van de lokale bodemopbouw en de waargenomen afwijkingen wordt 
verwezen naar biilage 2, 

Ter plaatse van boorlocatie 1 is in de grand op een diepte van 0,15 m -mv tot 0,5 m -mv 
een laag aangetroffen die geheel bestond uit puin. Deze puinlaag is vermoedelijk als 
funderingslaag aangebracht onder en nabij de tramrails. 

De grand is bemonsterd in trajecten van maximaal 0,5 meter per bodemlaag. Voor een 
indicatieve bepaling van het asbestgehalte is een mengmonster samengesteld van de 
zandige bovengrond (MM-grond) en van de funderingslaag nabij de tramrails (MM-puin) 
uit boring 1. 

4. Analyses en toetsing 

In bijlage 3 zijn de monster- en analyseschema's van grond opgenomen. 

De analyseresultaten zijn, voor zover mogelijk, vergeleken met de toetsingswaarden uit de 
Circulaire bodemsanering van 9 april 2009 en de Regeling bodemkwaliteit. Op basis van de 
vergelijking kan een beoordeling worden gegeven van de geanalyseerde grondmonsters. 
De uitkomst van een beoordeling is samengevat in tabel 1. 

Tabel 1: Beoordelin rondwatermonsters 

J beoordelinq I qrand 

niet verontreiniqd qehalte liot onder de achterqrondwaarde 

licht verontreiniad aehalte ligt boven de achterorondwaarde maar onder de tussenwaarde 

matig verontreinigd gehalte ligt boven de tussenwaarde maar onder de interventiewaarde 

sterk verontreiniqd qehalte liot boven de interventiewaarde 

De achtergrondwaarde (AW) is gebaseerd op meetgegevens van onverdachte gebieden. 

De tussenwaarde (T) kan gezien worden als de waarde waarboven in de regel aanvullend of nader 

bodemonderzoek gewenst is. 

De interventiewaarde (I) is de waarde waaronder een sanering gewoonlijk niet noodzakelijk is, Bij een 

overschrijding van de J-waarde dient mogelijk een sane ring te worden uitgevoerd, Er is sprake van een geval 

van ernstige bodemverontreiniging als voor tenminste een component de gemiddeld gemeten concentratie van 

minimaal 25 m3 bodemvolume grond of 100 mJ grondwater hoger is dan de interventiewaarde, De noodzaak van 

een eventuele sanering hangt af van de rislco's die ten gevo!ge van de verontreiniging aanwezig zijn of wordt 

bepaald door een voorgenomen ontgraving, Een risicobeoordeling maakt dee! uit van een nader 

bodemonderzoek, 

De toetsingswaarden van een aantal componenten in grand zijn afhankelijk van het 
humus- en lutumgehalte. De berekende toetsingswaarden per gemeten humus- en 
lutumgehalte zijn opgenomen in het toetsingskader in bijlage 4. De toetsingswaarden in 
grondwater zijn eveneens in bijlage 4 opgenomen. 

AX25A, RAP20100810 16-08-10 



wareco 
INGE:NIt;:URS 4 concept 

Voor barium geldt dat toetsing aan de voormalige achtergrond- en interventiewaarde (190 
respectievelijk 920 mg/kg d.s.) aileen toegepast mag worden in de situatie dat sprake is 
van een antropogene bron. Ais in het historisch onderzoek gegevens naar voren zijn 
gekomen over een mogelijke antropogene bron (het menselijk handelen op de locatie 
heeft mogelijk geleid tot een verhoogd bariumgehalte in de bodem) dan worden de 
analyseresultaten getoetst aan deze waarden. Uit het vooronderzoek zijn geen gegevens 
naar voren gekomen die aanleiding geven voor het vermoeden op een mogelijke 
antropogene bron. 

5. Verontreinigingssituatie 

Aigemene bodemkwaliteit 
De analyseresultaten grond zijn weergegeven in biilage 5. De resultaten zijn in tabel 2 
samengevat. 

Tabel 2: Overschrijdingstabel grond 
Analysemonstcr MO 1 
Mcctpunt 1,2.3,4 

Bodemtypc 
Van (em-mv) 
Tot (CllH1W) 

Barium [BaJ 
Cadmium [Cd] 
Kabalt [Co] 
Koper [eu] 
Kwik [HgJ 
Lood [Pb] 
Molybdcen [Mo] 
Nikkel [Ni] 
Zink [ZI1] 
PAK 10 VROM 
PCB (7) (som, 0.7 factor) 
Mincralc olic CIO - C40 

Toelichting op de tabel 2: 

1\ f Ie vocrcn grond 
V 
230 
400 

<AW 
<I\\V 
<AW 
<AW 
<AW 
<d-T 
<AW 
<AW 
<!\W 
<AW , 

M02 
1.2,3,4 
I\f Ie vocren grond 
KS3 
370 
520 

<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<d-T 
<AW 

<AW 

* 
** 

"" (detectieiimiet) kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde CAW) 

'" grater dan AW of 5 en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 

"" groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 

'** ::::: grater dan Interventiewaarde (I) 

<d-T = detectielimiet grater dan AW of 5 en kleiner dan of gelijk aan T 

Grond 

M03 
1,2,3,4 
Achtcrblijvcndc grond 
KZ3 
550 
650 

<AW 
<AW 
<I\W 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<AW 
<d-T 
<AW 

In de venige ondergrond (monster MOl) is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie 
aangetroffen. Uit het oliechromotogram is duidelijk op te maken dat het verhoogde 
gehalte veroorzaakt wordt door veen. In de overige monsters zijn in de onderzochte 
componenten geen verhoogde gehalten aangetroffen. 

Asbest 
Visueel is op de locatie en in de opgeboorde grond geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. Analytisch is in beide mengmonsters (MM-grond en MM-puin) geen asbest 
aangetroffen (indicatieve bepaling). De analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 6. 
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Indicatieve toetsing Besluit Bodemkwaliteit 
De analyseresultaten van de te ontgravengrond (M01+M02) zijn indicatief getoetst aan 
het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), Op basis van deze toetsing voldoet de toe te passen 
grond aan de klasse "schoon", In bijlage 8 zijn de toetsingsresultaten weergegeven, 

6. Conclusies en advies 

De grond is maximaal licht verontreinigd, Uit het oliechromotogram is gebleken dat het 
verhoogde gehalte aan minerale olie een natuurlijke herkomst heeft, Het grondwater is 
niet verontreinigd aangetroffen, Aan het maaiveld en in de grond is geen asbestverdacht 
materiaal waargenomen, Het asbestgehalte is bepaald in de zandige bovengrond en de 
funderingslaag, Er is geen asbest aangetroffen (indicatieve bepaling), 

Indicatief zijn de resultaten van de af te graven grond als toe te passen bodem getoetst 
aan het Bbk en geclassificeerd als "schoon", De af te voeren grond kan worden 
hergebruikt op de locatie of worden afgevoerd naar een erkend verwerker, 

De bodemlaag onder de aan te leggen parkeerkelder is niet verontreinigd, 

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot nader onderzoek of sanerende 
maatregelen, Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek zijn er vanuit 
milieuhygienisch oogpunt geen bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de 
parkeergarage, 

7. Certificering 

Wareco is gecertificeerd conform de ISO EN NEN 9001, de BRL SIKB 6000 
(Beoordelingsrichtlijn Milieukundige Begeleiding) voor de protocolien 6001 tot en met 
6004, de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek) voor de 
protocol len BRL 2001 en BRL 2002, Ten aanzien van asbest wordt gewerkt volgens de 
richtlijnen van het protocol 2018, 

Onderhavig onderzoek is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000, 

De werkzaamheden die niet onder het procescertificaat valien zijn gedaan conform de 
geldende NEN- of NPR-voorschriften dan wei, indien beschikbaar, de Voorlopige 
Praktijkrichtlijn (VPR), 
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Boorbeschrijvingen 





Boorbeschrijving 
getckcnd volgens NEN 5104 
veldwerker: A. van de Pol 

Boring: 1 
datum: 29·07-2010 
opmerking: 
X/Y-coordinaat: 

·,5 Lichtbruin 

Volledig ruin, donkergrijs 

~---,DOCC"Ck'C'bO'~";"" ________ _ 
Mfltig schelphoudend, donkergrijs 

Matig schelphoudend, donkergrijs 

4 

Zwak schelphoudend, donkergrijs 

Oonkargrijs 

Donkerbruin 

Oonkerbruin 

Oonkerbruin 

Zl'Iak schelphQudend, donkergrijs 

DonkergriJ$ 

Oonkerglijs 

15 

Boring: 2 
datum: 29·07"2010 
opmerking: 
X/Y-coordinaat: 

-'5 

4 

10 
·,w 

11 

12 

.~ 

13 

14 

15 

ow 

Projectcode: AX25A: Aanvullend onderzoek Gustav Mahlerlaan 
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Zwak planleniloudemJ, donkerbruin 

lichtbruin 

ZWllk 5chelphoudend, donkergrijs 

Donkerbruin 

Oonkergnjs 

L<lagjes zand, donkergrijs 

10-08-2010 



Boorbesch rijvi ng 
getckcnd volgens NEN 5104 
veldwerker: A. van de Pol 

Boring: 3 
datum: 29·07·2010 
opmerking: 
XjY-coordinaat: 

2 

·150 

·2)0 

3'10 

·510 

15 

Zv""k pianleni1oudend, donkerbruin 

BlOkken klei, lichtblllin 

Donkerbrum 

Donkergrljs 

l.aagjes land. donkergrijs 

Lasgjes I<.lel. donkergrijs 

Boring: 4 
datum: 29-07-2010 
opmerking; 
X/V -coordinaat: 

.. 

.. 

4 

wareco-
INGENIEURS ...... 

M,llig pUlnlloudend, lichlbruin 

Zl'Iak puinhoudeml, brOkken klei. 
<lonkergr'JS 

Matig oaksteenhoudend, brokken klei, 
l,chtgriJs 

Brakken kiel, lichlgrijs 

Oonkergriis 

~ .... ----------
Qonker!)n,in 

Zwak plantenhoudend. donkergrijs 

Zl'Iak schelphoudend, donkorgrijs 

Laagjes land, donkergrijs 
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Bijlage 3: Mengmonster- en analyseschema grond 

Tabel I: Mcngmonsterschcma grond 

Analyscmonslcr Mcetpunt Traj cct (em-mv) Zintuiglijkc waameming 
MOl I 250·300 

300·350 
2 250·300 

300·350 
3 230·280 

320·370 
4 300·350 

350 ·400 

M02 380·430 zwak schclphoudend 
440·490 zwak schclphoudend 

2 390·440 
440·490 

3 370·420 
470·520 

4 400 · 450 zwak pla.ucnhoudcnd 
450·500 zwak schclphoudcnd 

M03 550·600 
600·650 

2 550·600 laarues zand 
600·650 laagjes zand 

3 570·600 laagjes zand 
4 550·600 [aagjes zand 

600·650 laagjes zand 

MM-grond MM-grond 0·50 

MM-puin MM-puin 0·50 

Tabel 2: Analyseschema grond 

Analyscmollster Analyses 
MOl AS3000: pakket ARVO grand (2008) 

M02 AS3000: pakket ARVO grand (2008) 

M03 AS3000: pakkcI ARVO grand (2008) 

MM·grond Asbesl grand NEN5707 < 10 kg (uitbcstcding) 

MM-puin AsbeSI grond NENS707 < 10 kg (uitbcslcding) 

AX25A Bijlage 3 10-8-10 
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Bijlage 4: Toetsingskader grond 

Tabell : Toetsingskader voor grond volgens de Wet Bodcmbeschcrming (mg/kg d.s.) 

humus (% 01' ds) I 1.5 78.4 
lll lum (% 01' ds)- 13.6 9.2 3.5 

AW T I AW T I AW T 

Barium [Ba] 120 35 1 582 93 272 451 58 170 
Cadmium [Cd) 0.41 4,7 8,9 0,39 4,4 8,4 1,6 18 
Kobalt [Co] 9,7 66 123 7,6 52 97 5,0 34 
Koper [Cu1 27 78 129 24 69 115 71 205 
Kwik [Hg} 0,12 15 30 0,12 14 28 0,17 21 
Lood [PbJ 39 224 409 36 209 382 78 450 
Molybdccn [Mo] 1,5 96 190 1.5 96 190 1,5 96 
Nikkel [NiJ 24 46 67 19 37 55 14 26 
Zink [Zn) 94 288 482 81 248 415 178 547 

PAK 10VROM 1,5 21 40 1,5 21 40 4,5 62 

PCB (7) (som, 0.7 faclor) 0,0040 0,10 0,20 0,0040 0,10 0,20 0,060 1,5 

Mincrale olic CIO - C40 38 5 19 1000 38 519 1000 570 7785 

Toelichting bij de label : 

Dc tocisingsllormcll zoals vermeld in de Wct Bodcmbcschcrming worden gccorrigccrd voor dc ge ldclldc lutum- en 
humuswaarden. In bovcnstaandc label worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en hUllluswaarden in dit 
onderzoek. 

A W '" Aehtergrondwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembeschcnning 
T = Tusscnwaarde zoals ventlcld in de Wet Bodcmbeschcnning 
I = Inlervcmicwaardc zoals vcrmcld in de Wei Bodembcschcnning 

I 

282 
34 
63 
339 
4 1 
822 
190 
39 
916 

120 

3,0 

15000 
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Wareco Amsterdam BV 
T.a.v. FVE 
Postbus 6 
11 80 AA AMSTELVEEN 

Uw kenmerk : AX25A-Aanvul1end onderzoek Gustav Mahlerlaan 
Ons kenmerk : Project 342733 
Validatieref. : 342733 certifrcaat v1 
Opdrachtverificatiecode: AHNQ-YXRD-GPOB-EZUZ 
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) 

OMEGAM 
Laboratoria 

Amsterdam, 6 augustus 2010 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam 
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bij lage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelij k, ontleend aan de 
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat aileen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. 

Hoogachtend, 
namens Omegam Laboratoria, 

drs. R.R. Otten 
Directeur 

Op dil cerliflcaa\ ziJn onze algemene voorwaarden van toepassing. 
Oil analyse-certificaat mag nlet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

postbus 94685 
1090 GR Amsterdam 

HJE Wenckebachweg 120 
1096 AR Amsterdam 

T 020 5976 769 
F 020 5976 689 

klantenservice@omegam.nl 
www.omegam.nl 

ABN·AMRO bank 462704564 
BTW nr. NL8139.67.132.B01 

Kvk 34215654 
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Tabel1 van 3 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

Monsterreferenties 

ANALY5ECERTIFICAAT 

342733 
AX25A-Aanvullend onderzoek Gustav Mahlerlaan 
Wareco Amsterdam BV 

OMEGAM 
Laboratoria 

3006754 = M01 1 (250-300) 1 (300-350) 2 (250-300) 2 (300-350) 3 (230-280) 3 (320-370) 4 (300-350) 4 (350-400) 
3006755 = M02 1 (380-430) 1 (440-490) 2 (390-440) 2 (440-490) 3 (370-420) 3 (470-520) 4 (400-450) 4 (450-500) 
3006756 = M03 1 (550-600) 1 (600-650) 2 (550-600) 2 (600-650) 3 (570-600) 4 (550-600) 4 (600-650) 

Opgegeven bemonsteringsdatum 29/07/2010 29/07/2010 
Ontvangstdatum opdracht 30/07/2010 30/07/2010 
5tartdatum 30/07/2010 30/07/2010 
Monstercode 3006754 3006755 
Matrix Grond Grond 

Monstervoorbewerking 
S NEN5709 (sleekmonsler) uitgevoerd uitgevoerd 
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd 
S soort artefact nvl nvl 
S gewichl artefaci 9 < 1 < 1 

Aigemeen onderzoek - fysisch 
S droogresl % 18,2 73,2 
S organische slof (gec. voor lulum) % 78,4 1,0 
S lulumgehalle (pipelmelhode) % (m/m ds) 3,5 13,6 

Anorganische parameters - metalen 
S barium (6a) mg/kg ds < 38 23 
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,39 0,23 
S koball (Co) mg/kg ds < 2,5 4,5 
S koper (Cu) mg/kg ds 20 7,3 
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,1 1 0,02 
S lood (Pb) mg/kg ds <13 5 
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 3,8 < 0,7 
S nikkel (Ni) mg/kg ds <5 11 
S zink (Zn) mg/kg ds 68 43 

Anorganische parameters - overig 

lonenchromalografie: 
S oplosbaar ch loride mg/kg ds 637 63 

Organische parameters - niet aromatisch 
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 1100 < 38 

Organische parameters - aromatisch 
Polycyclische koolwaterstoffen: 
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 
S fenantreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 
S anthraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 
S fluoranteen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 
S chryseen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 
S benzo(k)fluoranleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 

S som PAK (10) mg/kg ds 1,0 1,0 

Dil analyse-cerlificaal, inclusief voorblad en evenluele bijlage(n), mag niel anders dan in 2iJn geheel worden gereproduceerd. 
- De mel een 'Q' gemerkle analyses zijn door RvA geaccredileerd (regislralienummer LOS6) . 
• De mel een '$' gemerkle analyses zijn op basis van hel schema A$ 3000 geaccredileerd. 

29/07/2010 
30/07/2010 
30/07/2010 
3006756 
Grand 

uitgevoerd 
uitgevoerd 

nvl 
< 1 

71,5 
1,5 
9,2 

18 
0,18 
3,7 
5,3 

< 0,02 
3 

< 0,8 
9 

41 

86 

< 38 

< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 

1,0 

Opdrachlverificaliecode: AHNQ-YXRD-GPOB-ElUZ Ref.: 342733_cerlificaal_v1 
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Tabel 2 van 3 

ANALY5ECERTIFICAAT 

Project code 342733 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

AX25A-Aanvullend onderzoek Gustav Mahlerlaan 
Wareco Amsterdam BV 

Monsterreferenties 
3006754 = MOll (250-300) 1 (300-350) 2 (250-300) 2 (300-350) 3 (230-280) 3 (320-370) 4 (300-350) 4 (350-400) 
3006755 = M02 1 (380-430) 1 (440-490) 2 (390-440) 2 (440-490) 3 (370-420) 3 (470-520) 4 (400-450) 4 (450-500) 
3006756 = M03 1 (550-600) 1 (600-650) 2 (550-600) 2 (600-650) 3 (570-600) 4 (550-600) 4 (600-650) 

Opgegeven bemonsteringsdatum 
Ontvangstdatum opdracht 
5tartdatum 
Monstercode 
Matrix 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Polychloorbifenylen: 
5 PCB -28 
S PCB -52 
S PCB -101 
S PCB-118 
S PCB-138 
S PCB-153 
S PCB-laO 

S som PCBs (7) 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 

29/07/2010 
30/07/2010 
30/07/2010 
3006754 
Grond 

< 0,008 
< 0,008 
< 0,008 
< 0,008 
< 0,008 
< 0,008 
< 0,008 

0,039 

29/07/2010 
30/07/2010 
30/07/2010 
3006755 
Grond 

< 0,002 
< 0 ,002 
< 0,002 
< 0,002 
< 0,002 
< 0,002 
< 0,002 

0,010 

011 analyse-eerlifieaat, Inclusief voorblad en eventuete bijlage(n), mag nie! anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd . 
- De met een '0' gernerkte analyses zijn door RvA geaccredileerd (reglstratienummer LOB6). 
- De mel een 'S' gemerkle analyses zlJn ap basis van het schema AS 3000 geaccredileerd. 

29/07/2010 
30/07/2010 
30/07/2010 
3006756 
Grond 

< 0,002 
< 0,002 
< 0,002 
< 0,002 
< 0,002 
< 0,002 
< 0,002 

0,010 

Opdrachlverificatiecode: AHNQ-YXRO-GPOB-EZUZ Ref. 342733_certificaal_v1 
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Tabel 3 van 3 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

Opmerking(en) algemeen 

ANALYSECERTIFICAAT 

342733 
AX25A-Aanvullend onderzoek Gustav Mahlerlaan 
Wareco Amsterdam BV 

Opmerkingen m_b_t. analyses 

Organische stol gehalte (gecorrigeerd voor lutum) 

OMEGAM 
Laboratoria 

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voar het in het analyse certificaat gerapporteerde gehalte lutum. Indien het 
lutum gehalle niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutum gehalte van 5,4% (gemiddeld lutum gehalte 
Nederlandse bodem, AS 3010, prestatieblad organische stof gehalte in grond). 

Sommatie van con centra ties voar groepsparameters 
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3. 

Uw referentie 

Monstercode 

Opmerking(en) bij resultaten : 
PCB - 118: 
PCB-101: 
PCB - 153: 
PCB - 28: 
PCB - 52: 
som PCBs (7): 
PCB -1 38: 
PCB - 180: 

MOll (250-300) 1 (300-350) 2 (250-300) 2 (300-350) 3 (230-280) 3 (320-370) 4 
(300-350) 4 (350-400) 
3006754 

verhoogde rapportagegrens Lg.v. storingen in de monstermatrix 
verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix 
verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix 
verhoogde rapportagegrens t.g.v. storing en in de monstermatrix 
verhoogde rapportagegrens Lg.v. storingen in de monstermatrix 
verhoogde rapportagegrens t.g.v. storing en in de monstermatrix 
verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix 
verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix 

Oit analyse-certificaat. inclusief voorbfad en eventuele bijfage(n), mag niet anders dan in zijn geheef worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: AHNQ-YXRO-GPOB-EZUZ 



~ ~~ 
IISII. 
AvAI HI 

Oliechromatogram 1 van 3 

OLiE-ONDERZOEK 

Monstercode 3006754 
Project omschrijving : AX25A-Aanvu llend onderzoek Gustav Mahlerlaan 

OMEGAM 
Laboratoria 

Uw referentie M01 1 (250-300) 1 (300-350) 2 (250-300) 2 (300-350) 3 (230-280) 3 (320-370) 4 (300-350) 4 
(350-400) 

Methode minerale alie (florisil clean-up) 

OLiECHROMATOGRAM 

LI 
j ,U;)ll1 V ~~I ~h ~ 

1 1 2 1 3 1 4 

oliefractieverdeling 

OLiEFRACTIEVERDELING 

1) fractieC10VmC19 2% 
2) fraetie C20 Urn C29 30 % 
3) fraetie C30 Urn C35 61 % 
4) fraetie C36 Urn C40 8 % 

totale minerale alie gehalte: 1100 mglkg ds 

ANALYSEMETHODE 
Voorbewerking grand 
Voorbewerking AP04 
Voorbewerk ing water 
Analyse 
Interpretatie 

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. fiorisil clean-up. 
Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. f10risil clean-up. 
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up. 
Gaschromatograaf met capi llaire kolom en vlamionisatie detectie. 
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. 
PAK clean-up : VelWijdert nagenoeg aile PAK-verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 
(Het chromatogram heel! een variabele schaalindeling) 

Dil analyse-cerlificaal, inclusief voorblad en eventuele bijlage(nj, mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd . 

Opdrachlverificatiecode: AHNQ-YXRO-GPOB-EZUZ 
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Oliechromatogram 2 van 3 

OLiE-ONDERZOEK 

Monstercode 3006755 
AX25A-Aanvullend onderzoek Gustav Mahlerlaan 

OMEGAM 
Laboratoria 

Project omschrij v ing 
Uw referentie M02 1 (380-430) 1 (440-490) 2 (390-440) 2 (440-490) 3 (370-420) 3 (470-520) 4 (400-450) 4 

(450-500) 
Methode minerale oUe (florisil clean-up) 

OLiECHROMATOGRAM 

1 I 2 I 3 I 4 

oliefractieverdeling 

OLiEFRACTIEVERDELI NG 

1) fractieC1DVmC19 12% 
2) fractie C20 Urn C29 47 % 
3) fractie C30 Urn C35 41 % 
4) fractie C36 Urn C40 <1 % 

totale minerale olie gehalte: <38 mg/kg ds 

ANALYSEMETHODE 
Voorbewerking grond 
Voorbewerking AP04 
Voorbewerking water 
Analyse 
Interpretatie 

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. 
Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. 
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. fiorisi l clean-up. 
Gaschromatograaf met capi llai re kolom en vlamionisatie detectie. 
Raadpleeg voor de typering van de olieSOOrl de OMEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurlij ke verbindingen uit extract. 
PAK clean-up Verwijdert nagenoeg aile PAK-verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 
(Het chromatogram heelt een variabele schaalindeling) 

Oil analyse-cerlificaal, inclusief voorblad en evenluele bijlage(nl, mag niel anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachlverificaliecode: AHNQ-YXRD-GPOB-EZUZ 
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Oliechromatogram 3 van 3 

OLiE-ONDERZOEK 

Monstercode 3006756 
Project omschrijving : AX25A-Aanvullend onderzoek Gustav Mahlerlaan 

OMEGAM 
Laboratoria 

Uw referentie 
Methode 

M03 1 (550-600) 1 (600-650) 2 (550-600) 2 (600-650) 3 (570-600) 4 (550-600) 4 (600-650) 
minerale alie (florisil clean-up) 

OLiECHROMATOGRAM 

1 I 2 3 4 

otiefractieverdeling 

OLiEFRACTIEVERDELING 

1) fractieC10VmC19 15% 
2) fractie C20 Urn C29 41 % 
3) fractie C30 Urn C35 44 % 
4) fractie C36 Urn C40 <1 % 

totale minerale olie gehalte: <38 mg/kg ds 

ANALYSEMETHODE 
Voorbewerking grond 
Voorbewerking AP04 
Voorbewerking water 
Analyse 
Interpretatie 

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. f10risil clean-up. 
Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. fiorisil clean-up. 
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up. 
Gaschromatograaf met capil laire kolom en vlamionisalie detectie. 
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

Oe volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. 
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg aile PAK-verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voar de concentratie van de olie in het monster. 
(Het chromatogram heet! een variabele schaalindeling) 

Oit analyse-certificaat. inclusief voorblad en eventuele bljlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: AHNQ-YXRO-GPOB-EZUZ 
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Bijlage 1 van 1 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

AS3000 

ANALYSECERTIFICAAT 

342733 
AX25A-Aanvullend onderzoek Gustav Mahlerlaan 
Wareco Amsterdam BV 

Analysemethoden in Grond (AS3000) 

OMEGAM 
Laboratoria 

In dit analysecertificaat zijn de met'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV. 

Samplemate 
Droogrest 
Organische stof (gec. voor lutum) 
Lutumgehalte (pipetmethode) 
Barium (Ba) 
Cadmium (Cd) 
Kobalt (Co) 
Koper (Cu) 
Kwik (Hg) 
Lood (Pb) 
Molybdeen (Mo) 
Nikkel (Ni) 
Zink (Zn) 
Oplosbaar chloride 
Minerale olie (florisi l clean-up) 
PAKs 
PCBs 

Conform AS3100 en NEN 5709 
Conform AS3010 prestatieblad 2 
Conform AS3010 prestatieblad 3 
Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753 
Conform AS301 0 prestatieblad 5; NEN 6966/C1 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1 
Conform AS301 0 prestatieblad 5; NEN 6966/C1 
Conform AS301 0 prestatieblad 5; NEN 6966/C 1 
Conform AS3040 prestatieblad 1 
Conform AS3010 prestatieblad 7 
Conform AS3010 prestatieblad 6 
Conform AS3010 prestatieblad 8 

Dil analyse-certificaal, indusief voorblad en evenluele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: AHNQ·YXRD-GP0 8-EZUZ Ref.: 342733_certificaat_v1 
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Analyseresultaten asbestonderzoek 



FIBRECOUNT Analyserapport as best in grond 

ENVIRONMENTAL CONTROL 

Omegam Laboratoria BV 
t. a.v. Dh r. S.I. Sietsma 
Postbus 94685 
1090 GR Amsterdam 

Projectgegevens 
Ref. opdrachtgever 
Projectnaam 
Monsterneming door 

: AX25A-Aanvullend onderzoek Gustav Mahlerlaan 
UA100898;pn .342765 

Analysegegevens 
Ordernr. Fibrecount 
Analyse conform 
Datum aanlevering 
Datum analyse 

klant 

132807 
NEN 5707 
3 augustus 2010 
5 augustus 2010 

255744 
Monstergegevens 
Monsternummer 
Monster omschrijving 300682 1 MM-puin MM-puin(0-50);bc.0109902DD 

Resultaten 
fractie percentage percentage soort soort aanta! matariaai 
(mm) zeeffractie onderzocht as best matariaal deeltjes hechtgebonden 

t.o.v. ds, (m /m) Ua/nee) 
(m /m) 

> ,. 47,8 100 -
a - 16 13,1 100 -
4 - 8 7.5 100 - - -
2-4 3.5 100 
1 - 2 2.7 100 -

0,5 -1 2,. 100 -
< 0,5 22,9 0,3 (10g) 
lotaa 100 10taa 

n.8. : niet aantoonbaar T ctaa! Serpentijnasbest 1 

1 Serpenlijnasbest : Chrysotiel Totaal Amfiboolasbest 

2 Amfiboolasbest : Crocidoliel , Amosiet, Anlhofylliel , Tremoliel en Aclinoliet T alaal hechtQebonden 

Totaal niet-hechtgebonden 

I Gewogen concentratie 

IIIII 

Massa monster (nat) 
Massa monster (droog) : 
Droge stofgehalte 

12,80 kg 
12,57 kg 
98,3 % 

concentratie 95% betrouwbaar- be palings-
asbest t.o. v. heidsinterval grens 

totale monster onder- boven- (mg/kgd s) 
(mg/kgds) grens grens 

n.a. 

n.a. 

n.8. 

n.8. 
n.8. -
n.8. -
n .8 . -
n.3. - < 0, 

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
Indien u nadere Informatle wensl over dil analyserapport, kunt u contact opnemen met Flbracounl. De resultaten hebben uitslultend betrekking het onderzochte monster. 

Fibrecounl Is nlet aansprakelijk \loor interpretaties of conclusles die gedaan zijn naar aanlelding van de verkregen resullaten. Aileen vermenigvuldiging van het geheta rapport 

is toegestaan. 

Opmerking" 

Rapportage: De heer Joram Buissant des Amori e 
Hoofd Laboratorium Binnendienst 
email: laboratorium@fibrecount.com 

Rotterdam: Hongkongslraat 5, 3047 BR.I.: 0102088400 

-------------------------------~ 

- d ie doeumenll$ digitaal geaulhooiseerd •• 

, , , , , 

, -------.-----------------------

BANK: ABN AMRO 40.4 5.88.719 - IBAN: NL38 ABNA 0404 5887 19 - BIC: ABNANL2A - STW: NL9196857B01 - KVK: 24370016 

Niveau 3, bij lage 0858 versie 00, 22 mei 2009 pag.1 



FIBRECOUNT Analyserapport asbest in grond 

ENVIRONMENTAL CONTROL 

Omegam Laboratoria BV 
t.a.v. Dhr. S.I . Sietsma 
Postbus 94685 
1090 GR Amsterdam 

Projectgegevens 
Ref. opdrachtgever 
Projectnaam 
Monsterneming door 

AX25A-Aanvullend onderzoek Gustav Mahlerlaan 
UA 1 00898;pn. 342765 

Analysegegevens 
Ordernr. Fibrecount 
Analyse conform 
Datum aanlevering 
Datum analyse 

: klan! 

132807 
NEN 5707 
3 augustus 2010 
5 augustus 2010 

255745 
Monstergegevens 
Monsternummer 
Monster omschrijving 3006820 MM-grond MM-grond(0-50);bc.0109903DD 

Resultaten 
fraetie percentage percentage soort soort aantal materiaa l 
(mm) zeeffractie onderzocht as best materiaa l deeltjes hechtgebonden 

t.o.v. ds. (mlm) (ja/nee) 
(mlm) 

> ,. 3,1 100 
a -16 1,4 100 -
4·8 1,2 100 -
2·4 0,9 100 - . 
1 · 2 1,4 100 -

0,5 -1 3 .• 100 -
< 0,5 88,4 0.1 (lOg) 

Totaa otaa 

n.a. : niet aantoonbaar Totaal Serpentijnasbest 1 

1 Serpentijnasbest : Chrysollel T otaal Amfiboolasbest 

2 Amfiboolasi>esl : Crocidotiet, Amosiet , Anlhofylfiet, Tremoliel en Aclinoliet T otaal hechtgebonden 

Tolaal niet-hechtgebonden 

I Gewogen concentratie 

IIIII 

Massa monster (nat) 
Massa monster (droog) : 
Droge stofgehal te 

10,72 kg 
9,79 kg 
91,3 % 

concentratie 95% betrouwbaar- bepalings-
asbest t.o.v. heldsinterval grens 

tota le monster onder- boven- (mglkgds) 
(mglkgds) grens grens 

n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a . 
n.a. 
n.8. 
0.8. -
n,a. - - < 0,1 

- -
- - -

- - -
- - -
- - -

Indien u nadere Informatle wensl over dit analyserapport, kunt u contact opnemen mel Fibrecount analyse. De resunaten hebben uitstuitend betrekking het onderzochte 

monster. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretalles of conclusies die gedaan zijn naar aanteiding van de verkregen resultalen. Aileen vermenigvuldiging van 

hel gehele rapport is loegestaan. 
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Rapportage: De heer Joram Buissant des Amorie 
Hoofd Laboratorium Binnendienst 
emai l: laboratorium@fibrecount.com 

Rotterdam: Hongkongslraat 5, 3047 BR,!.: 010 2088400 
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BIJLAGE 7 
Resultaten indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit 



Project 

Certificaten 

Grondgebruik 

Toetskader 

Toetsversie 

Monsterreferent ie 

Analyse 

Qrgamsche stof 
lutum 

Meta/en ICP-AES 
barium (6a) 
cadmium (Cd) 
koba lt (Co) 
koper (Cu) 
kwik (Hg) FIAS/Fims 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
zink (Zn) 

Minerale olie 

AX25A-Aanvullend onderzoek Gustav Mahlerlaan 

342733 

Toe te passen grond 

Generiek 

3.32\1.0.20.18 

Eenheid 

% 
% (m/m ds) 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

SVOOOOl 
Analyse (1) Toets 

resultaat resu ltaat 

39.7 
8.6 

25 Achtergrond 
0.25 Achtergrond 

3.1 Achtergrond 
13.6 Achtergrond 
0.05 Achtergrond 

7 Achtergrond 
1.6 Achtergrond 

7 Achtergrond 
56 Achtergrond 

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 563 Achtergrond 

sommaties 
som PAK (10) mg/kg ds Achtergrond 

Somma ties 
som PC6s (7) mg/kg ds 0.024 Achtergrond 

Monsterreferentie Monsteromschrijving 
SVOOOOl Samenvoeging 3006754 + 3006755 

Opmerkingen 

Toetsing Bodem Kwaliteit 

Toetsdatum : 13·08-2010 

Analyse Toets Analyse Toets 
resultaat resultaat resu ltaat resultaat 

Toetsing volgens 'Regeling bodemkwaliteit' (Staatscourant 247, 20 dec.2007) en 'Circulai re bodemsanering 2009' 
(Staatscourant 67,7 apri l 2009) 

(I) Analyseresultaat van dit monster tot stand gekomen door middeling 

Conclusle 
Monster 

SVOOOOI 

totaal getoetst 

11 

achtergrond 

o 

Overschrij dingen 

2x achtergrond wonen 

o o 
wonen+achtergrond Classificatie 

o Achtergrond 
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Toetswaarden voar 39.7% organische staf en 8.6% lutum. 

Toetswaarden 

Meta/en ICP-AES 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
koba lt (Co) 

koper (Cu) 
kwik ( Hg) FIAS/Fims 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 

nikkel (Ni) 
zink (Zn) 

Minerale olie 
minerale oli e (florisi l clean-up) 

Sommaties 
sam PAK (10) 

Sommaties 
som PCBs ( 7) 

Achtergrondwaarde 

89 
0.99 

7.3 
48.9 
0. 15 

58 
1.5 
19 

135 

570 

4.5 

0.06 

Toet sing Bodem Kwalite it 

Wanen I ndustrie 

259 433 
1.98 7.09 
17.1 93. 1 

66 232.1 
0.82 4.72 
243 613 
88 190 
21 53 

193 696 

570 1500 

20 120 

0.06 1.5 
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Inleiding 

- Grenzen deelgebied Kenniskwartier 
Grenzen overige deelgebieden Zuidas 

Figuur 1: Projectiocatie Kenniskwartier 

Het deelgebied Kenniskwartier (voormalige deelgebieden VUmc en VU-kwartier) 
bevindt zich aan de zuidwest kant van het projectgebied Zuidas (zie Figuur 1). Voor 
dit deelgebied worden momenteel plannen gemaakt voor de toekomstige 
ontwikkeling en inrichting. 

In deze plannen is het oppervlaktewatersysteem en de maaiveldinrichting gewijzigd 
ten opzichte van de huidige situatie . Een van de belangrijkste wijzigingen is het 
dempen van de bestaande Spoorslagsloot (de watergang ten zuiden van de ringweg 
A 10 zuid) en de bestaande watergangen rond de sportvelden en schoolwerktuin. 

In deze rapportage worden de effecten van de ontwikkeling van het deelgebied 
Kenniskwartier op het grondwater- en oppervlaktewatersysteem bepaald . Daarnaast 
word en op loss ingsrichtingen aangedragen bij een onwense lijke bernvloeding van het 
wate rsysteem. Deze rapportage kan gebruikt worden bij de onderbouwing van 
eventue le waterparagrafen , het uitwerken van het stedenbouwkundig plan en bij de 
aanvraag van watervergunningen . 
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Uitgangspunten 

Bij het onderzoek worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• Voor de toekomstige inrichting van het deelgebied Kenniskwartier Zuidas is de 

concept-plankaart Kenniskwartier [bron 1] gehanteerd. 
• Onder aile bouwblokken worden ondergrondse parkeergarages gerealiseerd; 
• Aile ondergrondse parkeergarages blokkeren het gehele freatische pakket, 

waardoor er ter plaatse van deze garages geen grondwaterstroming plaats vindt; 
• De neerslag op aile ondergrondse parkeergarages wordt opgevangen en via het 

hemelwaterriool afgevoerd naar het oppervlaktewater. Er vindt dus geen 
geconcentreerde grondwateraanvulling plaats bij de randen van ondergrondse 
parkeergarages door drainagesystemen; 
Het oppervlaktewatersysteem uit 2001 wordt als de referentiesituatie 
gehanteerd. Dit jaar is ook gebruikt als referentiejaar voor het bepalen van de 
waterbergingsopgave. De referentiesituatie is vastgelegd in het rapport 
"Waterbergingsopgave Zuidas" [bron 12]; 

• Er wordt kruipruimteloos gebouwd in de Zuidas; 
• Er wordt geen rekening gehouden met het Zuidas Dok. Mocht het dok alsnog 

gebouwd worden dan heelt dit naar verwachting geen verhogend effect op de 
grondwaterstand in dit deelgebied; 
Om de grondwateraanvulling door neerslag te berekenen is gebruik gemaakt van de 
infiltratiecoefficienten zoals vermeld in de Waterbergingskaart Zuidas [bron 13] 

• Voor het bepalen van de "hoogste grondwaterstand" in het Kenniskwartier wordt 
de Waternetsystematiek gehanteerd. Hierbij wordt een continue neerslag van 
2,5 mm/dag gevolgd door een 10-daagse bui van 7,2 mm/dag gehanteerd als 
modelinvoer; 

• De maaiveldhoogte van het deelgebied Kenniskwartier wordt getoetst aan de 
gemeentelijke grondwaternorm. Deze norm wordt in de onderhavige studie voor 
het gehele (niet-onderkelderde) projectgebied toegepast (voor nieuwbouw en 
reeds bestaande bebouwing); 

• De gemeentelijke grondwaternorm is vastgelegd in de nota "Grondwater 
Amsterdam 2007-2011" [bron 2]. Het rapport maakt dee I uit van het gemeentelijk 
waterplan. Waternet (voorheen DWR) treedt op als handhavers van dit beleid in 
gevolge de gemeentelijk zorgplicht voor grondwaterbeheer; 

• De gemeentelijke grondwaternorm stelt dat bij kruipruimteloos bouwen ten 
hoogste 1 maal per 2 jaar een grondwaterstand hoger dan 0,5 m onder het 
maaiveld mag voorkomen gedurende maximaal 5 aaneengesloten dagen. 
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Gebiedsbeschrijving 

1.1. Ruimtegebruik 

Figuur 2: Luchtfoto deelgebied Kenniskwartier 

Het deelgebied Kenniskwartier wordt ingesloten tussen (de oprit van) de ringweg 
A 10 zuid, de Buitenveldertselaan, de Arent Janszoon Ernststraat, de Overijsselweg 
en de Amstelveenseweg. 

Binnen dit gebied bevindt zich de Vrije Universiteit (VU) , het Academisch Ziekenhuis 
VU , de Hortus Botanicus van de VU, het sportpark Buitenveldert. enke le 
schoolwerktuinen en het tennispark . De Spoorslagsloot (de watergang ten zuiden 
van de ringweg A10 zuid) va lt buiten het deelgebied . 
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1.2. Oppervlaktewatersysteem 

Het deelgebied Kenniskwartier ligt in de Binnendijkse Buitenveldertse polder [bron 
3], waar een polderpeil van NAP -2,0 m gehandhaafd wordt [bron 4]. De 
Spoorslagsloot en de watergangen langs de Amstelveenseweg en de Arent 
Janszoon Ernststraat hebben een belangrijke waterafvoerende functie. Via onder 
andere deze watergangen stroomt het water vanuit de polder naar het gemaal aan 
de Amstel. Daarnaast vangt de Spoorslagsloot (streefpeil NAP -2,0 m) de kwel op 
vanuit de hoger gelegen Amstellandse boezem (direct ten noorden van de A 10, met 
een streefpeil van NAP -0,4 m [bron 5]). De watergang langs de Amstelveenseweg 
(streefpeil NAP -2,0 m) vangt de kwel op vanuit de Rijnlandsboezem (streefpeil NAP 
-0,59 m [bron 5]). 

Het oppervlaktewaterstelsel, inclusief de wat kleinere watergangen rond het 
sportpark, dienen als drainagebasis voor het freatische grondwatersysteem. 

1,3, Bodemopbouw 

Voor het vaststellen van de bodemopbouw in het gebied is gebruik gemaakt van de 
binnen het IBA aanwezige sonderingen en boringen [bron 6]. De maaiveldhoogte in 
het gebied varieert tussen circa NAP -0,8 m en circa NAP -0,5 m [bron 19 en 20]. 

Het freatisch pakket begint direct onder het maaiveld en bestaat uit ophoogzand dat 
is aangebracht tijdens het bouwrijp maken van het gebied. Onder dit pakket bevindt 
zich de slecht-doorlatende laag die bestaat uit lagen hollandveen, wadafzettingen, 
hydrobiaklei en basisveen. Over de hydraulische weerstand van deze laag bestaan 
geen eenduidige gegevens, in diverse modelstudies met betrekking op de 
omgevingen worden weerstanden van 1.000 tot 10.000 dagen gehanteerd. 

Onder de slecht-doorlatende laag bevindt zich de eerste zandlaag, het eerste 
watervoerend pakket. De bodemopbouw in het gebied is schematisch weergegeven 
in Tabel 1. 

Bodemlaag Onderkant Dikte Geohydrologie 

[m + NAP] [m] 

Ophooglaag; zand -2,7 tot -3,0 1,9 tot 2,5 m Freatisch pakket 

Holocene afzettingen; -11,5 circa 8,5 m Slecht-dooriatende laag 

holiandveen, oude zeek!ei, wadzand, 

hydrobiaklei, basisveen 

1" zandlaag n.v.t. n.v.t 1° watervoerend pakket 

Tabel 1: schematisatie bodemopbouw 
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Effect toekomstige inrichting op het watersysteem 

1.4. Toekomstige inrichting deelgebied Kenniskwartier 

PLANKAART 
UITVOERINGSBESLUIT 
KENNISKWARTIER 

LEGENOA 

_. _ . . explolUlUegrll.'f'lS 

- Vl5lerooiltJn 
.--_. Ilexlbderool~Jn 

~-, -,..,., _ ............ 
...-_ ..... 
publoeke ruImIe (lIaaoirs eo pIMeo) 

pubI~ nkr'IIe: Inc!I(:adef _ .. -......, 
_ trtinltraf'l\lmetro halte 

~ regenwater opvarog 

_ bc!bouv>itIgtolJSm/maxIO 'Mo tot45m 
_ bebouwIng tot 4Sm , max ~ lot 10m • 
_ betIouwW;J 101 4S m I .... 50'11. • 30m 

_ ~1OI18m 

bebouwIng ~ VOOO" de faser/rlv .-11 ~eo~ 

• ~ent~ 

markant~~(bez~,) 

••• YOOnienlnQeflln de pOnt 

- - geluldswereode bebouwino 

Concept 8 febnlat\ 2010 ~) 

Figuur 3: Concept plankaart Kenniskwartier 8 februari 2010 

Bij de ontwikkeling van het gebied wordt de bestaande maaiveldinrichting en 
bebouwing voor het grootste deel gefaseerd vervangen door nieuwbouw. 
Uitzondering hierop zijn het academisch ziekenhuis VU, de nieuwbouw van de ACTA 
en het opleidingscentrum zorg en welzijn van de VU. 

Onder het grootste dee I van de bebouwing (bebouwing/bouwvelden) in het 
Kenniskwartier komen ondergrondse parkeergarages. Onder de vier 
kunstgrasve lden in het zuidoosten van het deelgebied Kenniskwartier wordt een 
alternatieve waterberging in de vorm van een reservoir gerea liseerd, mogelijk 
gecombineerd met een ondergrondse parkeergarage. 

Uitgangspunt is dat de bovengenoemde ondergrondse parkeergarages en 
aiternatieve waterberging de grondwaterstroming in het freatische pakket vo tted ig 
blokkeren. Er kan zodoende geen grondwater over of onder de constructie strom en 
(voorbeeld 4 en 5 uit Figuur 4) . 
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Maaiveld 
niveau 

Grondwater-
stand -
(GHG) 

Onderkant 
frealisch 
pakkel Geen belemmering Belemmering boven grondwaler- Belemmering vanaf grondwater-

stand stand tot boven onderkant freatisch 
pakkel 

Normale grondwalerslroming, Normale grondwaterslroming, Grondwalerstroming onder 
geen verhoging grondwalerstand geen verhoging grondwalersland belemmering. 

Belemmering van grondwaler
stand tot onderkant freatisch 
pakkel 
Geen grondwaterstroming, 
gewijzigde grondwalersland 

Belemmering van grondwater
stand tot in het slechtdoorlalende 
pakket 
Geen grondwalerslroming, 
gewijzigde grondwalersland 

gewijzigde grondwatersland 

Belemmering onder grondwater
stand 

Grondwaterstroming over 
belemmering , 
gewijzigde grondwaterstand 

Figuur 4: Obstructie van de freatische grondwaterstroming door constructies 

De bestaande watergang langs de Amstelveenseweg ten noorden van de De 
Boelelaan, de Spoors lagsloot , de watergangen rond de schoolwerktuin en sportpa rk 
Buitenve ldert en de watergangen ten noorden en oosten van de Hortus Botanicus 
worden gedempt. De watergang langs de Amstelveenseweg ten zuiden van de De 
Boelelaan, de watergang langs de Arent Janszoon Ernststraat en de Overijsselweg 
en de watergang langs de Buitenveldertselaand worden ve rbreed. Rond de 
sportvelden wordt gedeeltelijk een nieuwe watergang gerealiseerd . Mogelijk wordt er 
een watergang gerealiseerd aan de westkant van het deelgebied langs de 
Amste lveenseweg ten zuiden van de De Boelelaan. Deze in het grondwatermodel 
opgenomen. 

In de volgende hoofdstukken worden de relevante wateraspecten voor de 
ontwikke lingen in het deelgebied in beeld gebracht. 
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1.5. Waterafvoer 

De Boelegracht I -sloot (de watergang aan de noordzijde van de De Boelelaan) 
neemt in de toekomst de waterafvoerende functi e van de Spoorslagsloot (de 
wate rgang direct langs het zuide lijke talud van de ringweg A10-zuid) over. De 
Spoorslagsloot kan pas gedempt worden na het gereedkomen van de De 
Boelegracht I -s loot. In eerste instantie zijn de afmetingen van de watergang langs 
de De Boelelaan relatief beperkt (De Boelesloot wordt circa 8 m breed) , bij de 
ve rd ere ontwikkeling en het gereedkomen van de benodigde ruimte wordt deze 
watergang verbreed tot de eindafmetingen van circa 28 m (De Boelegracht). 

' I water "It ,d.l~ynl~lil>~ 
! In perlode 

i 

I 

W U" ",,'i ......... . • • . t . 
,------, :.. ,- •• • 
I i ~ _ -. • 

Figuur 5: Waterafvoer in deelgebied Kenniskwartier incl. de aanwezige duikers 

Aile watergangen binnen het Kenniskwart ier hebben straks de status van een 
primaire watergang van het hoogheemraadschap Amstel , Gooi en Vecht [bron 3] . Dit 
betekend dat zij onderhouden worden door het waterschap en dat zij moeten 
voldoen aan de eisen uit de keur [bron 10] . 

Binnen het deelgebied Kenn iskwartie r is de waterafvoer zoals weergegeven in 
Figuur 5. Bij de Amstelveen seweg bevindt zich een inlaat, waarmee in droge tijden 
(circa 1 a 2 keer per jaar) water vanuit de Rijnlandsboezem ingelaten kan worden . 
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Er wordt water aangevoerd vanuit de watergang langs de Van der Boechorststraat 
en naar het oosten afgevoerd naar de toekomstige De Boelegracht en de watergang 
langs Magerhorst. 

Het is van belang dat er bij voorkeur oppervlaktewater (of in tweede ',nstantie een 
put) gerealiseerd wordt op de locatie waar de twee duikers (onder de De Boelelaan 
en onder de Buitenveldertselaan) bij elkaar komen. 

Ais de doorstroming op een locatie in de afvoerroute beperkt wordt kan er een 
waterstandsverschil (hydraulische opzetting) optreden tussen het bovenstrooms- en 
benedenstrooms gelegen water. De grootte van de hydraulische opzetting wordt 
bepaald door de hydraulische weerstand van het belemmerende element. Er kan 
wateroverlast ontstaan wanneer door hydraulische opzetting de waterstand tot 
boven het omliggende maaiveld stijgt omdat het water niet goed afgevoerd kan 
worden. Het optreden van wateroverlast vanuit het oppervlaktewater wordt inundatie 
(of wei overstromen) genoemd. 

Voor de nieuwe inrichting van het watersysteem in het deelgebied is gekeken naar 
de opzetting in de toekomstige en bestaande duikers in de afvoerroute [bron 7]. De 
opzetting in de watergangen en ter plaatse van bruggen is bijj dit watersysteem 
minimaal en wordt dan ook verwaarloosd. Bij de berekening van de opzetting over 
de duikers is uitgegaan van een half-dichtgeslibde duiker en een debiet van 1.260 
m3/uur, gelijk aan een kwart van de gemaalcapaciteit van 1,4 m3/s. 

Object Status Lengte [m] Diameter [mm] Opzetting [m] 
Duiker A Bestaand 30 700 [bron 8] 0,29 
Duiker B Bestaand 30 700 [bron 8] 0,29 
Duiker C Bestaand 63 700 [bron 8] 0,61 
Duiker 0 Nieuw 60 2x 1.000 of 3x 800 0,03 a 0,04 
Duiker E Bestaand 37 2x 1.000 [bron 9] 0,02 
Brugtype A Nieuw 15 nvt verwaarloosbaar 
Brugtype B Nieuw 12 nvt verwaarloosbaar 
Brugtype C Nieuw 6 nvt verwaarloosbaar 
Tabel 2: Opzettmg m dUlkers 

De duikers met de grootste opzetting binnen het deelgebied zijn de bestaande 
duikers. De hydraulische opzetting bij de nieuwe duikers is zeer beperkt (in de orde 
van cm) en zullen daardoor naar verachting de afvoer verbeteren ten opzichte van 
de huidige aanwezige duikers met een diameter van 700 mm. 

Uit een globale hydraulische doorrekeningen van het totale watersysteem van de 
Binnendijkse Buitenveldertse polder voigt dat de opzetting binnen het deelgebied 
Kenniskwartier bij hevige neerslag circa 0,3 a 0,4 m bedraagt (oppervlaktewaterpeil 
is dan NAP -1,6 m), ongeveer gelijk aan de huidige opzettingen. 
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1.6. Waterberging 

Naast een waterafvoerende functie heeft oppervlaktewater een waterbergende 
functie. De ontwikkeling van een gebied heeft vaak consequenties voor de 
aanwezige en benodigde hoeveelheid waterberging. Zo zal bijvoorbeeld bij toename 
van de verharding (straten en bebouwing) de belasting op het oppervlaktewater 
toenemen. Bij een onverhard oppervlak (zoals tuinen, grasvelden, perken en 
dergelijke) infiltreert een groot deel van de neerslag in de bodem en wordt 
vervolgens vertraagd afgevoerd naar het oppervlaktewater. Bij een verhard 
oppervlak vindt nauwelijks infiltratie plaats en wordt zodoende het grootste deel van 
de neerslag zeer snel afgevoerd naar het oppervlaktewater. Door deze piekbelasting 
stijgt het pei! in het oppervlaktewater, waardoor wateroverlast (inundatie) kan 
optreden. 

Om het risico op wateroverlast te bepalen heeft de waterbeheerder hoogheem
raadschap Amstel, Gooi en Vecht de uitbreiding van verharding beperkt. Op grond 
van artikel 3.7.1 uit de Keur ("wetboek van de waterbeheerder") [bron 10] is het 
verboden om meer dan 1.000 m' verhard oppervlak aan te leggen binnen stedelijk 
gebied. Ontheffing op dit artikel is mogelijk als initiatiefnemer aan kan tonen dat de 
toename van de belasting van het oppervlaktewatersysteem gecompenseerd is met 
de aanleg van extra waterberging in hetzelfde watersysteem [bron 11]. 

Waternet (het uitvoerende orgaan van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht) heeft middels berekeningen aangetoond dat in de Binnendijkse 
Buitenveldertse Polder extra verharding gecompenseerd moet worden met 15% 
oppervlaktewater [bron 12] en dat de normaliter gehanteerde compensatie van 10% 
niet toereikend is. Hierdoor moet per 1.000 m' extra verhard oppervlak 150 m' extra 
wateroppervlak gerealiseerd worden. Oaarnaast moet de plaatselijke demping van 
oppervlaktewater gecompenseerd worden met de aanleg van nieuw 
oppervlaktewater (artikel 3.2.1 uit de Keur AGV). 

10 
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Figuur 6: Maaiveldinrichting in de referentiesituatie 2001 en in de waterbergings
kaart situatie 2030 

Om te kunnen bepa len wat als extra verharding of extra water gerekend kan word en 
is voor de gehele Zuidas een referentiesituatie Uaar 2001) vastgelegd door Wate rnet 
[bron 12] , In 2008 is de verdeling van de benod igde wate rberging en de maximale 
toename van de ve rharding in aile deelgebieden vastge legd in de 
waterbergingskaart Zuidas (inclusief 12,000 m' alternatieve waterberging onder de 
sportvelden VU) [bron 13] , 

Oeelgebied Verhard oppervlak Onverhard oppervlak Water oppervlak 
[hal [hal [hal 

Ref, Waterbergi ngs- Ref, Waterbergings- Ref, Waterbergings-
situatie kaart situatie kaart situati e kaart 

VU-kwarti er 5,6 13,7 (+8, 1) 9,5 0,9 (-8,6) 0,5 1,0 (+0,5) 
Noord 
VU-kwartier 10,3 13,3 (+3,0) 4 ,5 0,7 (-3,8) 1,0 1,8 (+0,8) 
Zuid 

To taal VU- 15,8 27, 0 (+11,2) 14, 1 1,6 (-12,4) 1,5 2,8 (+1,3) 
kwartier 

VU-mc Noord 2,6 4 ,0 (+1,4) 2 ,3 0 ,5 (-1 ,8) 0 ,3 0,7 (+0,4) 

VU-mc Zuid 2,6 4,2 (+1 ,6) 4,9 3 ,2 (-1 ,8) 1,0 1,2 (+0,2) 

To taa l VU-mc 5,2 8,2 (+3, 0) 7, 2 3,7 (-3,5) 1,3 1,9 (+0,5) 

Totaal 21,0 35,2 (+14,2) 21,3 5,3 (-16,0) 2,8 4,6 (+1 ,8) 
Kenniskwartier 

label 3: Maalveldlnrlchtlng volgens de referentlesltuatle 2001 en de 
waterbergingskaart [bron 14] 
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In de plankaart Kenniskwartier [bron 1] is de maaiveldinrichting echter nog meer 
verhard en is minder oppervlaktewater opgenomen dan in de situatie 2030 van de 
waterbergingskaart [bron 7]. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het groene 
middenterrein binnen het zuidelijk deel van het VU-mc als onverhard oppervlak 
ingericht wordt (dus met een waterdoorlatend maaiveld en zonder een ondergrondse 
parkeergarage ). 
Om voldoende waterberging in het deelgebied Kenniskwartier te realiseren is 
theoretisch nog circa 3,3 ha extra oppervlaktewater nodig (2,3 ha vanwege het te 
kleine wateroppervlak en 1,0 ha als 15%-compensatie voor de extra hoeveelheid 
verharding). 

In plaats van de aanleg van extra oppervlaktewater wordt de waterberging ook 
gerealiseerd worden als alternatieve waterberging (1 m' alternatieve waterberging is 
in de Zuidas ongeveer gelijk aan 2,5 m' oppervlaktewater). Deze extra alternatieve 
waterberging voor de afwijking tussen de plankaart en de waterbergingskaart moet 
een inhoud van minimaal 13.000 m' moeten hebben. De totale hoeveelheid 
alternatieve waterberging in het deelgebied Kenniskwartier komt dan op 25.000 m'. 
Onder een sportveld kan maximaal circa 10.000 m' alternatieve waterberging 
gerealiseerd worden [bron 15]. 
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Oeelgebied Verhard oppervlak [hal Onverhard oppervlak [hal Water oppervlak [hal 

Plankaart Afwijking Lo.v. Plankaart Afwijking Lo.v. Plankaart Afwijking Lo.v. 
Waterbergings- Waterbergings- Waterbergings-

kaart kaart 
VU-kwartier 15,6 +1,9 ° -0,9 ° Noord 
VU-kwartier 14,4 +1,1 0 -0,7 1,4 
Zuid 

Totaal vu- 30,0 +3,0 0 -1,6 1,4 
kwartier 

VU-mc Noord 4,8 +0,8 0,4 -0,1 ° VU-mc Zuid 6,7 +2,5 0,8 -2,4 1,0 

Totaal VU-mc 11,5 +3,3 1,2 -2,5 1,0 

Totaal 41,5 +6,3 1,2 -4,1 2,4 
Kenniskwartier 

Tabel 4: Maaiveldinrichting volgens de plankaart en de afwijking ten opzichte 
van de waterbergingskaart 

Naast de realisatie van de werkelijke waterberging moet er ook getracht worden om 
circa 40% van het verharde oppervlak als watervertragend in te rich ten (door 
bijvoorbeeld de aanleg van daktuinen en/of ondergrondse waterberging), Hiermee 
wordt de piekbelasting op het oppervlaktewater en de hemelwaterafvoer enigszins 
verminderd, 

1.7. Waterkwaliteit 

Om verontreiniging van afstromend hemelwater, oppervlaktewater, grondwater en 
waterbodem legen te gaan wordt het gebruik van uitlogende materialen tijdens de 
bouw- en gebruiksfase voorkomen. Ten aanzien van uitloogbare materialen zullen 
de richtlijnen van WaternetlAGV worden gevolgd (geen gebruik van PAK, lood, zink 
en koper). Daarnaast zal bij het beheer zo min mogelijk gebruik worden gemaakl 
van middelen die kunnen leiden tot verontreiniging van het oppervlakte- of 
grondwater (zoals kunstmesl en bestrijdingsmiddelen) en zal de openbare ruimte 
regelmatig worden geveegd, 

Neerslag die via drukbereden straten afstroomt moet afgevoerd worden naar het 
verbeterd gescheiden rioleringssysteem. Neerslag die op een niet-verontreinigd 
oppervlak valt moet zoveel mogelijk afgevoerd worden naar het oppervlaktewater. 

Doodlopende watergangen hebben een negatief effect op de waterkwaliteit 
aangezien er stilstaand water kan ontstaan. Stilstaand water kan zuurstofarm 
worden waarna het gaat stinken ("doodwater") en algengroei optreedt. Het risico op 
zuurstofloosheid in watergangen is naast de stroming, de hoeveelheid fosfaten, 
nitraten en lichtinval onder meer afhankelijk van de die pte en breedte van de 
watergang. 

De watergangen in het Kenniskwartier hebben allemaal een aanzienlijke breedte en 
een minimale diepte van 1 m (onderhoudsdiepte 1,25 m) [bron 10] aangezien het 
primaire watergangen zijn. 

kaart 
-1,0 

-0,4 

-1,4 

-0,7 

-0,2 

-0,9 

-2,3 
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Daarnaast is aileen de watergang langs de Amstelveenseweg doodlopend. Deze 
watergang wordt circa twee keer per jaar doorgespoeld als er in droge period en 
water vanuit de Rijnlandsboezem ingelaten wordt bij het inlaatpunt (met uitzondering 
van de mogelijke uitbreiding direct ten zuiden van de De Boelelaan). Verdere 
doorstroming kan bewerksteliigd worden door een uitlaat van de hemelwaterafvoer 
(HWA) en/of een fontein (ook goed voor de beluchting van het water) in het uiteinde 
van de doodlopende watergang te realiseren. In de watergang kan het geloosde 
water uit de hemelwaterafvoer verder gezuiverd worden met een randvoorziening 
zoals bijvoorbeeld een helofytenfilter (rietvelden). 

De waterkwaliteit en de ecologische biotoop kan verder mogelijk verbeterd worden 
door de toepassing van natuurlijke taluds, oeverzones voor rietkragen, drijvende 
tuinen. Daarnaast kan de groei van bijzondere varens op kademuren gestimuleerd 
worden met de toepassing van aangepaste mortel tussen de stenen. 

14 
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1.8. Grondwater 

1.8.1 . De gemeten grondwaterstanden in de huidige s ituat ie 
Voor het vaststellen van de huidige gemiddelde grondwaterstanden is gebruik 
gemaakt van de bij Watern et beschikbare grondwater meetseries in de frea tische 
peilbuizen [bron 16] . Uit deze meetseri e is gebleken dat de gemiddelde freatische 
grondwate rstand in de huidige situatie in het Kenn iskwartier va rieert tu ssen ci rca 
NAP -2,4 m en NAP -1,6 m en dat de gemiddelde stijghoogte in het eerste 
watervoerend pakket circa NAP -3 ,3 m is. De gemiddelde stijghoogte ligt minimaa l 
0,9 m onder de gemiddelde grondwaterstand in het projectgebied . Er is dus sprake 
van inzijg ing (neerwaartse stroming van grondwater van het freatische pakket) naar 
het eerste wa tervoerend pakket. 

In Figuur 7 is de huid ige grondwatersitua ti e in het Kenniskwart ier schematisch 
weergegeven. 

Freatisch pakket 

NAP-2,9m 

Scheidende laag 

NAP -1 1 ,5m 

Eerste wat€:tVoerend pakket 

Gemidde lde freaiische 
gronclvvaterstand (NAP -2 ,0) 

Gemidde Ide stijghoogte eerste 
watavoerend pakket (NAP -3,3m) 

Figuur 7: schematisering situatie grondwater en bod em 

1.8.2. Grondwatermodel 
Voor het bepalen van de toekomstige grondwaterstanden is gebruik gemaakt van 
een indicatief MicroFEM grondwatermodel [bron 17]. Om het grondwatermodel zo 
goed mogelijk de werkelijkheid te laten simuleren is het model geijkt op de 
gemiddelde freatische grondwaterstanden. 

Bij de ij king van het grondwaterm ode l worden enkele parameters gevarieerd tot de 
berekende gemiddelde grondwaterstanden uit het model de gemeten gemiddelde 
freatische grondwa terstanden (gemeten in de peilbuizen) zo dicht moge lijk 
benaderen (in dit geval tot op circa + of - 0,1 m). 
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De parameters waarm ee tijdens dit onderzoek is geijkt, zijn de doorlatendheid van 
het freatische pakket en de hydraulische weerstand van de slechtdoorlatende laag. 
De parameters zijn gevarieerd in gebieden ten oosten of westen van de Van der 
Boechorststraat. Tijdens de ijking van het model is freatisch gerekend . 

Voor de ijking van het grondwatermode l is de gemiddelde dagneerslag gehanteerd 
van het meetstation Amste rdam uit de periode 1995 - maart 2009 [bron 18]. De 
gem iddelde dagneerslag in deze peri ode bedraagt 2,5 mm/dag . De effectieve 
grondwateraanvulling door neers lag is berekend door de infiltratiecoefficient te 
vermenigvuldigen met de gemiddelde dagneers lag. 

Voor de ijking van het model is gebruik gemaakt is van de infi ltratiecoefficienten uit 
de Waterbergingskaart Zuidas [bron 13] voor de referen tiesituatie 200 1, te weten 
0,64 voor het VUmc (ten westen van de Boechorststraat) en 0,55 voor het VU
kwartier (ten oosten van de Boechorststraat). 

Modelparameters 
De bestaa nde ondergrondse 
constructies (zoa ls parkee rkelders en 
tunnels ) zijn in het grondwatermodel 
meegenomen als 
grondwaterondoorlatend 
(doorlatendh eid van 0 m'/dag) . In 
Figuur 8 zijn de bekende 
ondergrondse constructies 
weergegeven. 
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In de watergangen is het streefpei l 
van het oppervlaktewater (NAP -2 ,0 
m) als vast pei l gehanteerd, waarbij 
een drainageweerstand naar het 
grondwater van 10 dagen is gebruikt. 
In de waterpartij bij de Hortus 
Botanicus wordt een peil van NAP 
-1,85 m gehanteerd . 

Figuur 8: Bestaande ondergrondse 
constructies in deelgebied Kenniskwartier 
weergegeven met blauwe vlakken 

De onderzijde van het freati sche pakket bevindt zich in het model op NAP -2 ,7 (VU 
MC) tot NAP -3 ,0 m (VU kwart ier) . Tijdens de ijking van het grondwatermode l is 
freatisch gerekend. Uit de ijk ing van het grondwatermodel voigt een doorlatendheid 
van het frea tische pakket van 7 m/dag in het VU-MC gebied tot 10 m/dag in het VU
kwartier. Uit de ijking van het grondwatermodel voigt dat de hydraulische weerstand 
van de slechtdoorlatende laag in het Kenniskwartier Zuidas ci rca 1.000 dagen is. 
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1.8.3. Huidige grondwaterstanden 
Met het freatische grondwatermode l zijn de huidige "hoogste grondwaterstanden 
bepaald voor het projectgeb ied. Voor het bepalen van de "hoogste grondwate rstand" 
wordt de Watern etsystematiek gehanteerd . Hierbij wordt eerst een continue 
neerslag van 2,5 mm /dag gehanteerd , gevolgd door een 10-daagse bui van 7,2 
mm/dag. 

·1 

·1.2 

·1.4 

-1.6 

·l .S 

·2 

·2.2 

·24 

Figuur 9: Huidige freatische " hoogste" grondwaterstanden 1m +NAP) 
(witte vlakken = ondergrondse eonstruetie, rood -witte vlakken = 
oppervlaktewater, rode lijnen = grenzen deelgebieden) 

De berekende "hoogste" freatische grondwaterstanden in het Kenniskwartier 
varieren tussen NAP -1,2 m (nabij onderdoorgang VUme) en NAP -2,0 m (nabij het 
oppervlaktewater). Ten noorden van het deelgebied Kenniskwartier (ter plaatse van 
het taludlichaam van de ringweg A 1 Ozuid) stij gt de grondwaterstand . Dit komt door 
de overgang naar de Amste llandsboezem met een streefpei l van NAP -0,4 m. 

In Figuur 10 is de voor de grondwatertoets gehanteerde maaiveldhoogte 
weergegeven [bron 19] en [b ron 20] . In Figuur 11 is de berekende huidige 
ontwatering (de afstand tussen het grondwater en het maaiveld) in het 
Kenniskwarti er weergegeven. Te zien is dat de berekende ontwatering in het 
Kenniskwarti er beha lve bij de sehoolwerktuinen en de sporthal l sportveld aan de 
Gustav Mahlerlaan, nergens minder dan 0,6 m is. Er wordt dus voldaan aan de 
gemeentelijke grondwaternorm . Bij de schoolwerktuinen en de sportha l l sportve ld is 
naar verwachting een drainagesysteem aanwezig , waardoor de werkelijke 
on twatering vermoede lijk groter is dan de berekende ontwatering van 0,3 m. 
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Figuur 10: maaiveld hoogte (m +NAP) [bron 19 en 20] 
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Figuur 11: berekende ontwatering in de referentissituatie (m -maaiveld) in de 
refereniie-situaiie (witte vlakken = ondergrondse constructie, rood-witte 
vlakken = oppervlaktewater, rode lijnen = grenzen deelgebieden). 
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1.8.4. Toekomstige grondwaterstanden 
Het grondwatermodel is na de ijk ing aangepast op de toekomstige situatie met een 
ander oppervlaktewatersysteem [bran 1] en een andere loca tie van ondergrondse 
constructies [bron 1] . 

Er is een globa le effectenstudie gedaan naar het effect van de infiltrat iecoefficien t 
door de twee uiterste scenario's door te rekenen. 
• In scenario 1 is ui tgegaan van de huidige infiltratiecoefficienten voor het 

Kenniskwart ier (0,55 voor het VU kwart ier en 0,64 voor het VU MC). 
• In scenario 2 is gerekend met een infiltratiecoefficient van 0,15, de 

infiltratiecoefficient voor een volledig verhard oppervlak . 
De werkelijkheid za l zich naar verwachting ergens tussen deze alternatieven 
bevinden. 

In Figuur 12 worden de toekomstige freatische grondwaterstanden voor het 
Kenniskwarti er op basis van de in de referentiesituatie geldende infiltratie
coefficienten (scenario 1) weergegeven. De frea tische grandwaterstanden zijn ten 
opzichte va n de hu id ige situati e gestegen. De freatische grondwaterstanden in het 
Kenniskwartier va rieren tussen NAP -0 ,6 m (ten noorden van het VUMC) tot NAP -
2,0 (in de omgeving van de watergangen). 

·0,6 

.{J.B 

·1 

·1.2 

·1,4 
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·2 

·2.2 

·2.4 

Figuur 12: Toekomstige freatische grondwaterstanden in het Kenniskwartier 
(scenario 1) [m +NAP] (witte vlakken = ondergrondse constructie , rood -witte 
vlakken = oppervlaktewater). 

19 



10 maarl 2010 

50325 

50671 

definitief 

Gemeente Amsterdam 
Ingenieursbureau 

Wateradvies Kenniskwartier Zuidas 

De ondergrondse constructies van het noordelijk deel van het VU-mc, de ACTA, en 
de kavels ten noorden van de Mahlerlaan blokkeren de kwe lstroming vanui t het 
noord en (de Amstellandboezem). Indien deze ondergrondse constructies niet 
aanwezig zijn za l een hogere grondwaterstand optreden ter plaatse van het 
Kenniskwartier. Het is van belang dat deze grondwaterblokkerende functie 
gerealiseerd word t gelij k met het dempen van de Spoorslagsloot, voor de aan leg 
van de kelders in de vorm van een tijdelij ke damwand. Het risico bestaa t dat 
uiteindelijk niet aile geplande kelders zullen worden aangelegd . Mocht dat het geval 
zijn, dan za l een mitigerende maatregel getroffen dienen te worden , zoals 
bijvoorbee ld een permanente damwand . 

Ais in het deelgebied de hoeveelheid verharding uitbreidt, za l naar verwachting de 
infiltra tiecoefficien t afnemen . In de Figuur 13 worden de toekomstige freatische 
grondwaterstanden voor het Kenniskwartier op basis van een totaal verhard 
maaiveldoppervlak (infiltratiecoefficient van 0, 15) weergegeven. De frea tische 
grondwaterstanden zijn ten opzichte van de huidige si tuatie plaatselij k gedaald. De 
freatische grondwaterstanden in het Kenniskwarti er va ri eren tussen NAP -0,8 m (ten 
noorden van het VUMC) tot NAP -2 ,8 (in het midden van het VU-kwarti er). In deze 
situatie is de hoevee lheid grondwateraanvulling door neerslag kl einer dan de 
inzijging van het freatische grondwater naar het l ' watervoerend pakket. De 
waterga ngen hebben nu een infiltrerende fun ctie (wateraanvoerende functie) . 
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Figuur 13: Toekomstige freatische grondwaterstanden in het Kenniskwartier 
(scenario 2) 1m +NAP] (witte vlakken = ondergrondse constructie , rood-witte 
vlakken = oppervlaktewater) . 
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1.S.5. De toekomstige ontwatering 
Uitgaande van de bestaande maaive ldhoogte [bron 19 en 20] en de berekende 
grondwaterstanden is de ontwatering (afstand tussen het grondwater en het 
maaiveld) bepaald. Aangezien scenario 1 met de onveranderde 
infiltratiecoefficienten maatgevend is wordt aileen naar dit scenario gekeken. 

De ontwatering (zie Figuur 14) neemt over het algemeen af ten opzichte van de 
huidige situatie en varieert tussen de -0,25 m en +1 ,6 m. De negatieve waarden 
treden op aan de noordkant van het deelgebied en houden in dat in dit gebied een 
groot risico is op grondwater op het maaiveld (wateroverlast). Deze 
grondwaterproblematiek wordt veroorzaakt door de demping van de Spoorslagsloot. 
De Spoorslagsloot zorgde ervoor dat de kwel vanuit de Amstelland se boezem 
afgevangen werd . 
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Figuur 14: Toekomstige ontwatering bij gelijkblijvende infiltratiecoefficient 
(scenario 1) 1m -maaiveld] (witte vlakken = ondergrondse constructie, rood 
witte vlakken = oppervlaktewater). 

Naast acute grondwateroverlast wordt in een veel groter gebied (globaal het gebied 
ten noorden van de Gustav Mahlerlaan) niet voldaan aan de gemeentelijke 
grondwaternorm (ontwatering kleiner dan 0,5 m), zie Figuur 15. Geconcludeerd kan 
worden dat een oppervlaktewatersysteem zoals opgenomen in de plankaart 
gecombineerd met het huidige maaiveldniveau niet toereikend is. Aanvu llende 
maatregelen zijn noodzakelijk . 
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(OFI ' II IDI~ 
Figuur 15: locaties waar de berekende ontwatering minder dan 0, 5 m is 
(blauwe vlakken) . 

1.8.7. Oplossingsrichtingen 
Er zijn meerdere method en waarm ee de ontwatering plaatselijk vergroot kan 
worden, zodat voldaan wordt aan de gemeentelijke grondwaternorm. Sommige 
method en zijn duurzamer, robuuster en door de waterbeheerder meer gewenst dan 
andere methodes. Onderstaand volgen de methoden op volgorde van meest robuust 
en duurzaam naar minst robuust en duurzaam: 

• Realisatie van extra oppervlaktewater: 
De grondwaterstand is te r plaatse van oppervlaktewater gelijk aan het 
streefpei l in het oppervlaktewater (NAP -2 ,0 m) en stijgt vervolgens wanneer 
je op grotere afstand van de watergangen komt (drainerende werking van 
watergangen). De hoeveelheid opbolling is onder andere afhankelijk van de 
afstand tussen de watergangen (d rainafstand) . Door de aanleg van extra 
oppervlaktewater daalt het grondwaterniveau plaatselijk tot het streefpei l van 
het oppervlaktewater van NAP -2 ,0 m en daalt de grondwaterstand in een 
vee l groter gebied door het verk leinen van de drainafstand. De aan leg van 
extra oppervlaktewater is een zeer robuuste methode , maar heeft wei een 
groot ru imtebeslag. 

• Verhogen van het maaiveldniveau: 
De afstand tussen het grondwater en het maaiveld kan vergroot word en door 
het verhogen van het maaiveldniveau. Bij deze methode word t grond met 
een doorlatendheid minimaal gelijk aan het bestaande freatische pakket 
aangebracht, waardoor het maaiveld hoger word!. Rekening moet worden 
gehouden met enige zetting va n de ondergrond door de extra belasting van 
de ophoging. Dit is een erg robuu ste methode, maar het ophogen van het 
maaiveld zorgt voor een toename van de belasting op aanwezige 
constructies, zoals blijvende bebouwing , kabels en leidingen. Voor deze 
blijvende constructies moeten dus mogelijk maatregelen genomen worden . 
Daarnaast moet het verhoogde maaive ld ookl stedenbouwkundig ingepast 
worden . 
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• Toepassen van integrale grondverbetering: 
Het grondwaterniveau kan verlaagd worden door het doorlaatvermogen van 
het freatische pakket te verbeteren. Hierdoor neemt de opbolling van het 
grondwater af. Het vergroten van het doorlaatvermogen kan gerealiseerd 
worden door de doorlatendheid van het freatische pakket te verbeteren 
(vervangen van bestaande grond met grond met een betere doorlatendheid, 
bijvoorbeeld goed doorlatend zand of grind) of door de dikte van het 
freatische pakket te vergroten. Dit laatste is een aanzienlijke ingreep waarbij 
eerst het freatische pakket afgegraven en terzijde gelegd wordt. Vervolgens 
worden de onderliggende klei- en veenlagen tot een bepaalde die pte 
afgegraven en afgevoerd en vervolgens wordt het maaiveld met de 
opgeslagen grond van het freatische pakket en extra grond op de gewenste 
hoogte gerealiseerd. Dit is een robuuste methode, maar de effecten van het 
verhogen van de doorlatendheid zijn beperkt (door de reeds hoge 
doorlatendheid van het freatische pakket) en het vergroten van de dikte van 
het freatische pakket is een aanzienlijke ingreep aangezien een dergelijke 
ingreep integraal gedaan moet worden v~~r een relatief groot gebied. DE 
afvoerkosten bij deze oplossingsrichting kunnen aanzienlijk zijn. 

• Toepassen van plaatselijke grondverbetering: 
Naast de integrale grondverbetering zoals hierboven beschreven kan ook 
een plaatselijke grondverbetering toegepast worden. De grondverbetering 
wordt dan in een trace gerealiseerd, die eindigt bij het oppervlaktewater. Het 
grondwater stroomt via het trace met de grondverbetering gemakkelijk af 
naar het oppervlaktewater waardoor de opbolling beperkt wordt. 
Geadviseerd wordt plaatselijke grondverbetering te realiseren als een 
grindkoffer zonder drain. Een grindkoffer bestaat uit een grindpakket met 
daaromheen een geotextiel. Het geotextiel voorkomt dat gronddeeltjes 
tussen het grind gaan zitten en daarmee de doorlatendheid zou verminderen. 
Het toepassen van een grindkoffer is relatief robuust door zijn afmetingen en 
de aanwezigheid van een geotextiel, maar er bestaat altijd de kans van 
beschadiging door graafactiviteiten. De kans op schade kan verminderd 
worden door rekening te houden met een beschermingszone rond het trace 
van de grindkoffer waarbinnen geen graafactiviteiten (zoals kabels en 
leidingen) plaats mogen vinden. 

• Toepassen van een ontwateringsmiddel: 
Het grondwaterniveau kan efficient verlaagd worden met het toepassen van 
ontwateringsmiddelen. Bij een ontwateringsmiddel stroomt het grondwater 
het ontwateringsmiddel in en wordt vervolgens via een aaneengesloten hoi Ie 
ruimte afgevoerd. Door het ontwateringsmiddel aan te sluiten op het 
oppervlaktewater wordt in het ontwateringsmiddel het grondwaterpeil 
ongeveer gelijk aan het streefpeil van het oppervlaktewater. Een 
ontwateringsmiddel kan de volgende vormen hebben: 
o Drains 
o Grindkoffer met drain 
o Drainerende rio len 
o Perm avoid kratten 
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Het toepassen van een ontwateringsmiddel is efficient, en met uitzondering 
van de drains relatief robuust. Wei dient het ontwateringsmiddel beheerd en 
onderhouden te worden. 

• Toepassen van een onttrekkingsmiddel: 
Een onttrekkingsmiddel is een ontwateringsmiddel waarin het streefpeil 
kunstmatig op een laag niveau gehouden wordt, bijvoorbeeld met een 
gemaal. Dit is een efficiente methode, maar niet robuust (falen van gemaal) 
en niet duurzaam (energie benodigd voor gemaal). 

1.8.8. Grondwatermaatregelen 
Uit de oplossingsrichtingen van bovenstaande paragraaf zijn de meest efficiente, 
robuuste en duurzame oplossingsrichtingen gekozen. Uit de studies van de dienst 
Ruimtelijke Ontwikkeling (dRO) is gebleken dat het niet mogelijk is extra robuust 
oppervlaktewater te creeren. De integrale en plaatselijke grondverbetering zijn niet 
efficient en hebben slechts een beperkt grondwaterverlagend effec!. Een 
onttrekkingsmiddel is niet duurzaam noch robuus!. 

Oplossingsrichting Toepassing 
Extra oppervJaktewater Nee, extra oppervlaktewater niet inpasbaar als robuust 

oppervlaktewater 
Verhogen van maaiveld 

Integrale grondverbetering Nee, toe passing is niet efficient 

Plaatselijke Nee, toepassing is niet efficient 

grondverbetering 

Ontwateringsmiddel Ja, toepassing van grindkoffer met drain, drainerende riolen 

en/of permavoid-kratten is efficient en robuust 

Ontrekkingsmiddel Nee, toe passing is niet robuust en duurzaam 

Tabel 5: Toe te passen oplossingsrichtingen ontwateringseis 

Met een combinatie van de twee overgebleven oplossingsrichtingen (verhogen van 
het maaiveld en het toepassen van ontwateringsmiddelen) is een oplossingsvariant 
gemaakt voor het grondwatervraagstuk. 

Langs de Amstelveenseweg en de oprit van de ringweg A10-zuid wordt ter plaatse 
van het trace van de Spoorslagsloot een ontwateringsmiddel gerealiseerd. Deze 
begint bij de ondergrondse constructie van het meest westelijke kavel ten noorden 
van de Mahlerlaan en eindigt ter plaatse van het oppervlaktewater langs de 
Amstelveense weg. Het ontwateringsmiddel zal naar verwachting bestaan uit een 
grindkoffer met drain. Een grindkoffer bestaat uit een grindpakket met daarin een 
drain van 250 mm opgesloten binnen een geotextiel. Om dichtslibbing van de drain 
en het grindpakket door ijzeroxodatie te voorkomen moet de grindkoffer onder het 
streefpeil van het oppervlaktewater gerealiseerd worden. Op deze manier kan er 
binnen de grindkoffer geen zuurstof bij het ijzerhoudende grondwater komen. 

Om inspectie en beheer van de grindkoffer mogelijk te maken zijn er inspectie- / 
doorspuitputten noodzakelijk. Deze putten hebben een deksel op het maaiveld en 
moeten met een vrachtwagen te bereiken zijn. 
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Vanwege deze diepe ligging en de ijzerhoudendheid van het grondwater is een 
combinatie van de grindkoffer (grondwaterafvoer) met een hemelwaterafvoer niet 
gewenst. 

Het maaiveld wordt in de volgende gebieden opgehoogd, zodat ook daar vo ldaan 
wordt aan de gemeentelijke grondwaternorm: 
• tussen het taludlichaam van de ringweg A 1 O-zuid en de kavels ten noorden van 

de Mahlerlaan; 
• ten noorden van de De Boelelaan en ten oosten van het VU-mc; 

I 
• • • • 

• 
... -...... .... .... .. . . ... . · ... r·. · ... · .. · • .,L •. 

•••••••• ...... • T~~ • e .. . • 
I I r----., 1!!! 

Figuur 16: Trace onlwaleringsmiddelen en localie mel Ie verhogen maaiveld 

Door het invoegen van het ontwateringsmiddel dalen de toekomstige 
grondwaterstanden in het gebied plaatselijk aanzienlijk (zie Figuur 17). Het 
ontwateringsmiddel is in het grondwatermodel gemodelieerd als een trace met een 
vast peil van NAP -2,0 m (gelijk aan het streefpei l van het oppervlaktewater waar het 
ontwateringsmiddel aan gekoppeld wordt) met een drainageweerstand van 10 
dagen. 

25 



10 maarl 2010 

50325 

50671 

definitief 

Gemeente Amsterdam 
Ingenieursbureau 

Wateradvies Kenniskwartier Zuidas 

·0.6 

·O.S 

., 
".2 

". 4 

.1.6 

.1.8 

·2 

·2. 2 

·2.4 

Figuur 17: Toekomstige grondwaterstanden (m +NAP) met 
ontwateringsmiddel op de locatie zoals aangegeven in Figuur 16 (witte 
vlakken = kelder, rood-witte vlakken = oppervlaktewater). 

• Ten noorden van de Mahlerlaan (ter hoogte van waar nu het sportcomplex ligt) 
wordt bij aanleg van het ontwateringsmiddel en het handhaven van de huidige 
maaiveldhoogte nog niet voldaan aan de gemeentelijke grondwaternorm (zie 
rode kader in Figuur 18). Oit toont aan dat aileen de aanleg van het 
ontwateringsmiddel nog niet voldoende is. 

Door het maaiveld plaatselijk als voigt te verhogen wordt wei voldaan aan de 
gemeentelijke grondwaternorm (zie ook Figuur 19). In bijlage 1 is een uitvergroting 
van de figuur met de gewenste minimale maaiveldhoogte opgenomen . 
• Trace ter hoogte van de Spoorslagsloot met 0,25 tot maximaal 0,75 m 

(afhankelijk van de huidige maaiveldhoogte) verhogen tot NAP -0 ,2 m; 
• Gebied tussen de bouwblokken ten noorden van de Mahlerlaan verhogen tot 

NAP -0 ,2 m ter plaatse van de Spoors lags loot aflopend tot het huidige maaiveld 
ter plaatse van de Mahlerlaan. 
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Figuur 18: berekende ontwatering (m -maaiveld) met ontwateringsmiddel (witte 
vlakken = kelder, rood-witte vlakken = oppervlaktewater, rood kader = gebied 
voldoet niet aan grondwaternorm). 
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Figuur 19: benodigde minima Ie maaiveldhoogte (m +NAP) berekend op 
basis van de berekende grondwaterstanden (witte vlakken = kelder, 
rood-witte vlakken = oppervlaktewater). 

27 



10 maar! 2010 
50325 
50671 

definitief 

Gemeente Amsterdam 
Ingenleursbureau 

Wateradvies Kenniskwartier Zuidas 

1.9. Waterkering 

Secundaire directe waterkering 
Ter plaatse van de Amstelveenseweg ligt een verholen secundaire directe 
waterkering. De waterkering is van regionaal belang en biedt voor de Binnendijkse 
Buitenveldertse Polder (polderpeil NAP-2,0 m [bron 4]) directe bescherming tegen 
overstromingen door aangrenzend water van de Rijnlands boezem (boezempeil NAP 
-0,59 m). De waterkering bestaat uit een verholen kering wat betekent dat er geen 
fysieke kering boven of onder de grond waarneembaar is. De waterkering bestaat uit 
een, door de waterbeheerder aangewezen en in de legger [bron 21J vastgesteld, 
trace in de ondergrond met een niet-zichtbaar taludlichaam waarbinnen restricties 
gelden conform de Keur. 

De kering bestaat uit een ondergronds taludlichaam met een drie meter brede kruin 
(op NAP +0,4 m) en taluds van 1:2 aan de westzijde en 1:3 aan de oostzijde [bron 
21J. Dit profiel van de waterkering dient vrij te blijven van keringsvreemde objecten. 
Kelders en wand en worden niet toegestaan binnen het keurprofiel en voor 
funderingen, kabels en leidingen gelden beperkingen. 

Rond de waterkering zijn verschillende beschermingszones aanwezig waarbinnen 
beperkingen gelden. In de 3 m brede kernzone, waarbinnen de kruin valt, mag geen 
bebouwing plaats vinden (rood gearceerd in Figuur 20). 
Aangrenzend bevindt zich de 15 m brede Binnenbeschermingszone (oranje 
gearceerd in Figuur 20). Binnen deze beschermingszones kan aileen gewerkt 
worden met keurontheffing van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht 
(AGV). Deelgebied Kenniskwartier va It buiten de beschermingszones van de 
secundaire directe waterkering [bron 21J. 
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-- Kruinlijn waterkering 

rp.,m Kernzone waterkering 

c=J Beschermingszone waterkering 

Figuur 20 : Waterkeringen nabij het deelgebied Kenniskwartier 

Secunda ire indirecte waterkering 

Aan de noordkant van de ringweg A10-zuid bevindt zich een secundai re indirecte 
wate rkerin g lussen de polder Begraafplaats Buitenve ldert (polderpei l NAP -2,0 m) 
en de polder Binnendijkse Buitenveldertse Polder (polderpei l NAP -2,0 m). Deze 
waterkerin g biedt beve iliging tegen overstroming nadat de voorliggende (directe) 
waterkeri ng is bezweken. 

De waterkering bestaat uit een verholen kering wat betekent dat er geen fys ieke 
kering boven of onder de grond waarn eembaar is. De wa terkering bestaat uit een, 
door de waterbeheerder aangewezen en in de keurkaart [bron 3] vastgeste ld, trace 
in de ondergrond met een niet-zich tbaar talud lichaam waarbinnen restricties gelden 
conform de Keur. 
De kering bestaat uit een ondergronds ta ludlichaam met een drie meter brede kruin 
(op NAP +0,4 m) en ta luds van 1:4 (u itgaande van een ondergrond met overwegend 
zand) [bron 10] . Dit profiel van de waterkering dient vrij te blijven van 
keringsvreemde objecten. Ke lders en wanden worden niet toegestaan binnen het 
keurprofie l en voor funderingen, kabels en leidingen gelden beperkingen. 

Rond de waterkerin g zijn ve rschillende beschermingszones aanwezig waarbinnen 
beperkingen gelden. In de 3 m brede kernzone, waarbinnen de kruin va It, mag geen 
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bebouwing plaats vinden. Aangrenzend bevindt zich de Binnenbeschermingszone 
waarbinnen aileen gewerkt kan worden met een keurontheffing van het 
Hoogheemraadschap Amste l Gooi en Vecht (AGV). 

Deelgebied Kenniskwartier va It buiten de beschermingszones van de secunda ire 
indirecte waterkering. 

1.10. Hemelwaterafvoer 

In het deelgebied Kenniskwartier za l gebruik worden gemaakt van een gescheiden 
rioleringssysteem . Dit betekent dat er een apart leidingsysteem is voor de afvoer 
van rioolwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). ook wei genoemd de 
droogweerafvoer (DWA) en een apart leidingsysteem voor de afvoer van neers lag 
naar het oppervlaktewater . ook we i genoemd de hemelwaterafvoer (HWA). 

De daken, stoepen en verkeersluwe straten (minder dan 1000 voertuigbewegingen 
per dag) worden aanges loten op de HWA. De neerslag die op deze oppervlakken 
val t is nauwelijks verontreinigd en kan zodoende afgevoerd worden naar het 
oppervlaktewater. Hiermee wordt overbodige belasting van de RWZI voorkomen. 

Normaal gesproken bestaat de HWA uit een onder het maaiveld gelegen 
leidingsysteem . Het water stroomt naar het oppervlaktewater doordat de leiding 
onder een helling (verhang) afloopt naar het oppervlaktewater. Doordat de afstand 
tot het oppervlaktewater op sommige locaties (voora l aan de noordzijde van het 
gebied) erg groat is (tot circa 400 m) wordt het verschi l in diepte ligging tussen het 
begin en einde van de HWA erg groot. Rekening houdend met de benodigde 
gronddekking op leidingen van circa 0,8 m (in verband met puntbelastingen en 
bevriezing) en het verschil in streefpei l en het maaiveldniveau kan de inpassing van 
de HWA-Ieidingen problemen opleveren. 

Het is mogelijke met andere middelen de HWA te realiseren , zoa ls: 
• Wadi's / greppels 

~~--~--~~-----------------

Figuur 21: Foto's en schema greppels of wadi 

Greppels bestaan uit een trace van een verdiept liggend onverhard maaiveld 
waar in een droge periode geen water in staat, maar waar bij hevige neerslag 
wei water instaat. Indien het trace van de greppel in verbinding staat met 
oppervlaktewater kan de greppel gebruikt worden voor de afvoer van water. 
Indien dit niet het geval is dient de greppel voorname lijk voor het bergen en 
infiltreren van neerslag . Een wadi bestaat uit een greppel waaronder eventueel 
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• 

een drainage-element gerealiseerd is. Met het drainage-element wordt ervoor 
gezorgd dat de grondwater door de infiltratie niet te hoog kan stijgen, maar 
ve rsneld wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. 
Voordeel: De hemelwaterafvoerende functie is te combineren met een 

grondwaterregulerende functie bij de toepass ing van een wadi. 
De tijdelijke zichtbaarheid van wa ter bij (hevige) neerslag draagt bij 
aan de beleving van water. 

Nadeel: Een greppel of wad i vraagt een groter ruimtebeslag dan een 
leidingsysteem en is daardoor mogelijk moeilijker in te passen. 
Een greppel en wadi infiltreert grondwater, wa t mogelijk niet overal 
gewenst is. 
De bodem van de wad i moet boven het grondwater worden 
aangelegd . 
De afvoercapaciteit van een greppel of wadi is relatief beperkt door 
de hogere hydraulische weerstand van het maaive ld . 

Figuur 22: Foto's van molgoten 

Molgoten bestaan uit een trace van een verdiept liggend ve rhard maaiveld waar 
in een droge periode geen water in staat, maar waar bij hevige neerslag wei 
water in afstroomt. De afvoercapaciteit van een molgoot is door de beperkte 
hydraulische weerstand van verharding relatief groot en kan middels de breedte 
en diepte van de molgoot ontworpen worden. 
Voordeel: De afvoercapaciteit is relatief groot en te ontwerpen door de toe te 

passen breedte en diepte. 
De tijdelijke zichtbaarheid van water bij (hevige) neerslag draagt bij 
aan de beleving van water. 

Nadee l: Een molgoot heeft een ruimtebeslag op het maaiveld . 
Een molgoot kan bij een slecht ontwerp belemmerend werken voor 
minder-va liden (bijvoorbeeld in verband met rolstoel en en rollators). 

• Lijngoten 
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Figuu r 23: Foto's van lijngoten 

Lijngolen bestaan uit geprefabriceerde goten met daaroverheen een rooster. De 
afvoercapaciteit van een lijngoot is door de beperkte hydraulische weerstand 
groot en kan middels de breedte en diepte van de lijngoot ontworpen worden. 
Lijngoten zijn in de Zu idas onderm eer al toegepast in de deelgebieden Mah ler 
en Gershwin [bron 22 en 23]. 
Voordeel: De afvoercapacite it is groot en te on twerpen door de toe te passen 

breedte en diepte. 
Een lijngoot werkt niet belemmerend voor minder-va liden 
(b ijvoorbeeld in ve rband met rolstoe len en rollators). 

Nadeel : Een lijngoot heeft een ruimtebes lag op het maaive ld. 
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Advies 

Dempen Spoorslagsloot en aanleggen grindkoffer 
De Spoorslagsloot kan pas gedempt worden nadat de De Boelegracht / -sloot over 
het gehele trace gerealiseerd is en gekoppeld is aan het bestaande watersysteem. 
Dit in verband met de afvoer van oppervlaktewater. 

Tijdens de demping van de Spoors lags loot dient er een grindkoffer ter plaatse van 
VU-mc Noord langs de Amstelveenseweg en de oprit van de ringweg A10-zuid 
gerealiseerd te worden. Daarnaast dient er parallel aan de toekomstige kavels ten 
noorden van de Mahlerlaan een grondwaterblokkerende constructie (damwand) 
gerealiseerd te worden. Deze voorzieningen zijn noodzakelijk om de toestroming 
van kwel uit de Amstellandsboezem te beperken. Hierbij is de aanleg van de 
noordelijke kelders van belang. De kelders nemen na aanleg de 
grondwaterblokkerende functie over. 

Ophogen maaiveld 
Het maaiveld in het gebied tussen het taludlichaam van de ringweg A10-zuid en de 
kavels ten noorden van de Mahlerlaan moet opgehoogd worden tot minimaal NAP 
-0,2 m. Daarnaast moet het noordelijk deel van het deelgebied VU-kwartier (De 
Boelelaan, de Mahlerlaan en de tussengelegen kavels) opgehoogd worden tot NAP 
-1,2 m, (voorzover het gebied daar nu al niet aan voldoet). Met deze ophogingen in 
combinatie met de blokkerende werking van de ondergrondse constructies van de 
noordelijke kavels en de grindkoffer wordt in het gehele gebied voldaan aan de 
gemeentelijke grondwaternorm. 

Waterberging 
Om voldoende waterberging in het deelgebied Kenniskwartier te hebben ter 
compensatie van de uitbreiding van het verharde oppervlak en de aanpassing van 
het oppervlaktewater is theoretisch nog circa 3,3 ha extra oppervlaktewater nodig 
(2,3 ha vanwege het te kleine wateroppervlak en 1,0 ha als 15%-compensatie voor 
de extra hoeveelheid verharding). Belangrijk uitgangspunt bij deze berekening is dat 
het groene middenterrein binnen het zuidelijk deel van het VU-mc als onverhard 
oppervlak ingericht wordt (dus met een waterdoorlatend maaiveld en zonder een 
ondergrondse parkeergarage). 

In plaats van de aanleg van extra oppervlaktewater kan de waterberging ook (deels) 
gerealiseerd worden als alternatieve waterberging (1 m' alternatieve waterberging is 
in de Zuidas ongeveer gelijk aan 2,5 m' oppervlaktewater). Dit is een haalbare optie 
binnen het plangebied. Deze extra alternatieve waterberging voor de afwijking 
tussen de plankaart en de waterbergingskaart zou een inhoud van minimaal 13.000 
m' moeten hebben. De totale hoeveelheid alternatieve waterberging ter plaatse van 
de zuidelijke sportvelden komt dan op 25.000 m' (inclusief 12.000 m' uit de 
waterbergingskaart). Onder een sportveld kan maximaal circa 10.000 m' 
alternatieve waterberging gerealiseerd worden. 
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Bruggen en duikers 
Het is van belang dat aile nieuwe duikers in het deelgebied Kenniskwartier 
gerealiseerd worden als 2 buizen met een diameter van 1.000 mm of als 3 buizen 
met een diameter van 800 mm. Dit om opstuwing te voorkomen. 

Daarnaast moet er bij voorkeur oppervlaktewater of eventueel een put gerealiseerd 
worden op de locatie waar de duiker onder de De Boelelaan en de duiker onder de 
Buitenveldertselaan bij elkaar komen. 

Bij de realisatie van de zeven nieuwe bruggen moet de doorstromingopening niet 
teveel beperkt worden (overspanning minimaal 3 m). 

Inrichting doodlopende watergang 
Bij de doodlopende zijde van de watergang langs de Amstelveenseweg dient een 
uitlaat van de hemelwaterafvoer (HWA) gesitueerd te worden. Hiermee wordt 
doorstroming van de watergang gestimuleerd en in de watergang kan het geloosde 
water uit de hemelwaterafvoer verder gezuiverd worden met een randvoorziening 
zoals bijvoorbeeld een helofytenfilter (rietvelden). 
Daarnaast is de realisatie van een fontein in het uiteinde van de doodlopende 
watergang gewenst, dit draagt bij aan de beluchting van het water. 

De waterkwaliteit en de ecologische biotoop kan verder mogelijk verbeterd worden 
door de toe passing van natuurlijke taluds, oeverzones voor rietkragen, drijvende 
tuinen. Daarnaast kan de groei van bijzondere varens op kademuren gestimuleerd 
worden met de toepassing van aangepaste mortel tussen de stenen. 
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Bronvermelding 

[bron 1] 
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[bron 5] 
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[bron 7] 

[bron 8] 

[bron 9] 

[bron 10] 

[bron 11] 

[bron 12] 

[bron 13] 

[bron 14] 

[bron 15] 

[bron 16] 

[bron 17] 

Concept-plankaart Kenniskwartier 8 februari 2010, per email ontvangen 
van dRO (M. Milanovic) op 12 februari 2010; 

Nota Grondwater Amsterdam 2007 - 2011, Waternet, ok!. 2007 

Keurkaart AGV 2006 - Regio Amsterdam, kaartnummer 1M 20060059, 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 27-03-2006; 

Kaartbehorende bij het peilbesluit van BP Buitenveldert (nr 14) 

Kaart Waterkeringen en polders in en rond Amsterdam 1997, augustus 
1997 

Sonderingen Kenniskwartier (IBA archief), OMEGAM: F5-260, F5-1291, FS-
1174, FS-13S4en F5-1258 

Tekening "Kenniskwartier oppervlaktes tbv de grex op basis van de 
plankaart 08 02 2010", dRO, 29 januari 2010; 

Kaart Binnendijksche Buitenveldersche Polder, tekeningnummer WBA 
1610-01-P, Dienst Waterbeheer en Riolering, sector waterbeheer 
Amsterdam, november 2001; 

Keurontheffing Duiker Buitenveldertselaan, objectnummer AMSAM1146, 
aanvraagnummer 2007.027300, kenmerk 2008.004037, 
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 25 februari 2008; 

Keur AGV 2009, Integrale Keur van het Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht (AGV), op 26 november 2009 vastgesteld door het 
Aigemeen Bestuur; 

Beleidsnota hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), 
Inrichting, Gebruik en Onderhoud van wateren en oevers, vastgesteld 
door het Aigemeen Bestuur van AGV op 9 maart 2006 

Notitie "Waterbergingsopgave Zuidas, referentiesituatie en berekenings
systematiek", v202, Waternet, 25 augustus 2008; 

Waterbergingskaart Zuidas 2008, versie 02 - Deelgebieden, 
projectnummer 50224, IBA, 25 november 2009; 

Notitie "Waterbergingsopgave Zuidas deelgebied VU", projectnummer 
50224, documentnummer44141, IBA, 14 augustus 2009; 

rapportage "Alternatieve waterberging onder het Parkgebouw en 
sportvelden, vijl bouwstenen nader onderzocht", documentnummer 
23411, projectnummer 50214, IBA, 18 januari 2008; 

Waternet peilbuizen F05-008, F05-015, F05-023 tim F05-032, F05-220 
tim F05-223 

MicroFEM, versie 4.10.02, C.J. Hemker en R.G. de Boer 1997-2007 
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KNMI, maart 2009 

kaart 'Actueel Hoogtebestand Nederland' (AHN), gridcellen 5 x 5 
meter 

kaart 'bij ISA bekende maaiveldhoogtes kenniskwartier', 30 november 
2009 

Legger van de direct kerende boezemwaterkeringen langs de Amstel, 
kaartblad AmsteL5, Vastgesteld door het bestuur van het 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bij besluit AS 07/007 d.d. 8 
maart 2007; 

Rapportage "Gotensysteem gebied Mahler", projectnummer 40118, 
documentnummer 5498, ISA, 28 augustus 2006; 

Notitie "Uniform afwateringssysteem Mahlerplein-Zuid en Gershwinplein", 
projectnummer 60248, documentnummer 32129, ISA, 5 september 2008; 
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Samenvatting 
V~~r de ontwikkelingen die in het bestemmingsplan voor het Kenniskwartier Noordwest mogelijk worden 
gemaakt is een natuurwaardenonderzoek gedaan. De voornaamste conclusies zijn: 
• Gezien het jaargetijde dat de opdracht werd uitgevoerd was actualisatie van het veldwerk niet goed 

mogelijk; voor het onderzoek is deels gebruik gemaakt uit eerder verzamelde gegevens. De toets is 
aangepast op de gewijzigde interpretatie van de wetgeving. 

• Voor vleermuizen is nader onderzoek nodig. Door de aanwezigheid van in potentie goed 
foerageergebied en geschikte bomen is het niet uit te sluiten dat deze in het gebied verblijven. Voor 
de overige soortgroepen voldoen de beschikbare gegevens. 

• Nader onderzoek moet worden uitgevoerd volgens een vastgelegd protocol. 
Indien nader onderzoek uitwijst dat er vaste verblijfplaatsen van vleermuizen zijn is het nodig dat er 
mitigerende maatregelen in acht worden genomen: 

bij planning van de werkzaamheden rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van 
vleermuizen: fasering van werkzaamheden en kwetsbare perioden mijden; 
er in de nieuwbouw verblijfplaatsen gecompenseerd worden; 

• Ais er voldoende mitigerende maatregelen worden genomen dan is er geen ontheffing vereist op 
grond van de Flora- en faunawe!. 

• De broedvogels kunnen worden ontzien door rekening te houden met de broedtijd; 
• Broedvogels waarvan het nest ook buiten de broedtijd beschermd is zijn niet aangetroffen 
• V~~r de aanwezige zoogdieren en amfibieen geldt een vrijsteliing bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

Ais er voldoende mitigerende maatregelen in acht worden genomen is er geen ontheffing vereist op 
grond van Flora- en faunawe!. Voor vleermuizen kunnen, als blijkt dat deze aanwezig zijn, voldoende 
mitigerende maatregelen worden uitgevoerd. Deze maatregelen kunnen aan het ministerie worden 
voorgelegd om een 'positieve afwijzing' te verkrijgen. 
Aanbevolen wordt om in de nieuwbouw verblijfplaatsen voor vleermuizen en holenbroeders te creeren 
en de openbare ruimte zodanig in te richten dat er een aantrekkelijke biotoop voor vleermuizen en 

I ontstaa!. 
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Inleiding 
De kavel met keerlus van de tram tussen VU en AiD wordt bebouwd. Hiervoor wordt een sloot verlegd, 
waterpartijen gedempt, onder andere in het midden van de tramlus. En er verdwijnt een aantal bomen. 
De vraag is of er vanuit de natuurwetgeving aspecten voortvloeien, die van belang zijn voor de 
ontwikkeling van het gebied. 
In november 2008 is er een Natuurtoets gemaakt, deze is in november 2010 geactualiseerd ten 
behoeve van het bestemmingsplan geactualiseerd, waarvan hier de rapportage. 

Eerder gemaakte Natuurtoetsen 
Eerder gemaakte natuurtoetsen in de omgeving van het plangebied zijn: 

Natuurtoets VU Acta Uanuari 2006). 
Onderzoek natuurwaarden Zuidas-gebied ten behoeve van de MER (maart 2006). 
Natuurtoets kavel bij de VU (november 2008); 
Briefrapport 'Tramlus bij De Boelelaan' Uuli 2010); Natuurbeleven. 

In de toets v~~r de ACTA zijn geen beschermde soorten waargenomen. In de toets voor de MER 
worden vleermuissoorten en nestgaten van de grote bonte specht genoemd als door Flora- en faunawet 
beschermde soorten. 
De conclusie in de Natuurtoets van november 2008 luidt dat er rekening gehouden moet worden met: 
• een vaste verblijfplaats van een grote bonte specht in een schietwilg; 
• mogelijke vaste verblijfplaatsen van vleermuizen; 
• de bittervoorn in het water. 
In het briefrapport van Natuurbeleven worden de volgende conclusies getrokken: 
• Er zijn soorten te verwachten die beschermd worden door de Flora- en faunawet. 
• Aile vissen dienen voor dempen van water te worden weggevangen; 
• Wat betreft bosmuis, huisspitsmuis en bruine kikker, middelste groene kikker, kleine 

watersalamander, gewone pad is ontheffing in het kader van ruimtelijke ordening niet nodig - deze 
soorten staan op lijst 1/2; 

• Wat betreft de broedvogels, is verstoring van broedende vogels niet toegestaan. Na september is dit 
niet aan de orde; In de nabijheid broedde in 2009 een boomvalk. Of dat weer het geval is kon (nog) 
niet worden vastgesteld. Dit blijkt in de regel pas in de loop van julilaugustus. Mocht er een dergelijk 
nest zijn, dan is ontheffing nodig. Nader onderzoek in augustus is aanbevolen; 
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Wettelijke en beleidskaders 

Wetteliike kaders 

Natuurbeschermingswet Gebiedsbescherming - Natuurbeschermingswet 1998: Natura 2000 

(1998) - Natura-2000 Onder de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) ziin gebieden aangewezen 

(gebiedsbescherming) die onderdeel uitmaken van de Europese ecologische hoofdstructuur, de 

Natura 2000 gebieden genaamd. Indien een ruimteliike ontwikkeling 

plaatsvindt in of in de nabijheid van een Natura 2000 gebied moet worden 

onderzocht of de ontwikkeling de kwaliteit van het gebied kan verslechteren of 

verstoren. Indien het bestemmingsplan de kwaliteit van een Natura 2000 

gebied kan verslechteren of verstoren dient er een vergunning op grond van 

de Nb-wet te worden aangevraagd. 

Natura-2000-gebieden liggen niet in de nabiiheid van het plangebied. Een 

neQatief effect valt niet te verwachten. 

Flora- en faunawet en In april 2002 is de Flora- en faunawet (Ffwet) van kracht geworden. Op grond 

gedragscode 
van deze wet zijn vrijwel aile in het wild en van nature in Nederland 
voorkomende dieren, beschermd. De Ffwet bevat verbodsbepalingen met 

(soortbescherming) betrekking tot het aantasten, verontrusten of verstoren van beschermde dier-
en plantensoorten, hun nesten, holen en andere vQortplantings- of vaste rust-
en verbliifsplaatsen. 

Vrijwel altijd moet met door Flora- en faunawet beschermde soorten rekening 
worden aehouden. 

Beleidskaders 

Ecologische Hoofdstructuur Voor heel Nederland is zijn natuurgebieden met verbindingszones vastgelegd. 

(Iandeliik beleid) Dit noemen we de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een 

belangriik middel om de hoofddoelstelling van het natuurbeleid te bereiken: 

natuur en landschap behouden, versterken en ontwikkelen, als essenW~le 

bijdrage aan een leefbaar Nederland en een duurzame samenleving. De EHS 

moet er onder meer toe bijdragen dat afspraken over het behoud en het 

herstel van biodiversiteit worden nagekomen. Na realisatie is de structuur 

uiteindelijk grensoverschrijdend, zodat diersoorten zich vrij kunnen bewegen 

en vermengen over Europa. 8ij kwantitatieve of kwalitatieve aantasting van de 

EHS dient gecompenseerd te worden volgens de in de Nota Ruimte 

vastgelegde regels. 

De plannen hebben geen effect op Qebieden van de EHS. ---
Hoofdg roenstructuur In het structuurplan van de gemeente Amsterdam worden een aantal 

(Structuurvisie gemeentelijk groengebieden planologisch beschermd. Functiewijzigingen zijn mogelijk en 

beleid) moeten aan een toetsingscommissle (TAC) worden voorgelegd. Voor 

inpassingen zijn richtlijnen opgesteld. 

Het plangebied ligt niet in de HoofdQroenstructuur. 

Rode lijstsoorten Eens per tlen jaar worden er Rode lijsten opgesteld. Hierop komen soorten die 

(Iandeliik beleid) om verschillende redenen sterk achteruitgaan. Voor het Ministerie van LNV 

zijn de rode lijsten mede richtinggevend voor het te voeren natuurbeleid. Het 

Ministerie stimuleert dat bij bescherming en beheer van gebieden rekening 

wordt gehouden met de Rode-lijst-soorten, en dat zo nodig en zo mogelijk 

aanvullende soortgerichte maatregelen zullen worden genomen. 

Rode liist-soorten komen niet voor in het planQebied. 
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Het plangebied wordt begrensd door de oprit van de Ringweg-Zuid, Gustav Mahlerlaan en de rand van 
het sportveld. 

Beschrijving van het gebied en directe omgeving 
Omgeving 
Het plangebied grenst aan de taluds van de A 10. Dit is een breed zandlichaam, met in het midden de 
spoorbaan Amsterdam-Schiphol met vier sporen en aan weerszijden de snelweg, met aan beide zijden 
de op- en afrit naar afslag Amstelveen. Grondgebonden dieren kunnen zich over de spoorbaan 
verplaatsen, bij kruisingen kunnen ze de in de taluds van de snelweg dekking vinden. Zwervende dieren 
als wezel, vos zouden het plangebied kunnen bereiken. Grote groengebieden in de omgeving zijn: het 
Amsterdamse Bos, het Nieuwe Meer met zijn oeverlanden en het Gijsbrecht van Aemstelpark. Het 
Amsterdamse bos maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Vanuit deze gebieden bereiken 
grondgebonden dieren niet eenvoudig het plangebied, de Amstelveense weg en de Boelelaan vormen 
daarvoor te grote barrieres. 

Het plangebied 
Op de grens van het terrein met de tennisvelden staat een rij Canadese populieren waarvan een boom 
is begroeid met klimop. Het overige groen is matig ontwikkeld. Het stenen gebouwtje achter de keerlus 
van de tram is inmiddels gesloopt. Het terrein bestaat tot aan de voet van het talud van de A 10 uit 
gazon met daarin vrijstaande grote schietwilgen, Canadese populieren en een treurwilg. In 2008 zijn er 
nestholtes van de grote bonte specht in een dode tak van een populier aangetroffen. Ook in een wilg 
zitten door spechten gehakte gaten. Het talud van de oprit naar de A10 is begroeid met onder ander 
zomereik, vlier, meidoorn, braam, liguster, esdoorn, es, roos en teunisbloem. 
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Het water 
Langs het water is er ruigtebegroeiing met lisdodde, harig wilgenroosje en rie!. In het midden van het 
plangebied is een waterpartij aanwezig die tot het peilvak Buitenveldert behoort. Het water is met 
duikers verbonden. Grote vissen zoals baars, karper en snoek kunnen dit water door de ruime duikers 
bereiken. Het omringende grasveld wordt als gazon beheerd en in de oeverzone, die wat ruiger 
begroeid is, staan zaailingen van de zwarte els, harig wilgenroosje en lisdodde. 
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Inventarisatie 
V~~r deze notitie is verder gebruik gemaakt van flora- en faunagegevens uit de Ecologische Atlas van 
Amsterdam, de gegevens uit eerdere natuurtoetsen en een veldbezoek op 20 oktober 2010. 

Zoogdieren 
V~~r bosmuis, mol , egel en bruine rat is het plangebied leefgebied. Behalve de bruine rat, die niet 
beschermd is, vallen deze soorten onder tabel 1 (Brochure LNV. Buiten aan het werk). Oeze soorten 
kunnen zich langs het talud van de A 10 verplaatsen. In de bomen zijn holen waargenomen. Vaste 
zomer- of winterverblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen zijn niet uit te sluiten. Baitsplaatsen 
van ruige dwergvleermuizen in bomen zijn ook mogelijk. Foeragerende vleermuizen kunnen worden 
verwacht. 

Vissen 
Het sierwater in de keerlus en de sloot maken onderdeel uit van het peilvak Buitenveldert. In dit peilvak 
komt de beschermde bittervoorn v~~r . Natuurbeleven heeft in de vijver middenin de tramlus ruisvoorn , 
baars, karper en snoek gevangen. Oe bittervoorn, die in het peilvak voorkomt, is met elektrisch vissen 
door Natuurbeleven niet aangetroffen . 

Broedvogels 
In de begroeiing en op het talud aan de noordkant kunnen algemeen voorkomende vogels als merel, 
heggenmus, zanglijster, tuinfluiter en winterkoning broeden. Langs het water kunnen watervogels als 
meerkoet, waterhoen en wi lde eend broeden. In een schietwilg bevinden zich nestgaten van de grote 
bonte specht. Ten oosten van het plangebied heeft een boomvalk gebroed. 

Flora 
Beschermde flora is niet aangetroffen en wordt ook niet verwacht. 

Conclusie 
Mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen moeten nader worden onderzocht. 
Oit betreft: 

Zomerverblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis; 
Baltsplaatsen van de ruige dwergvleermuis; 
foerageergebied. 

Oit betekent minimaal 3 bezoeken in de zomerperiode voor de zomerverblijfplaatsen, twee bezoeken 
voor paarverblijven in de nazomer; het onderzoek naar foerageergebied kan met deze onderzoeken 
worden gecombineerd. 
Er i broedseizoen wordt beschermd. 
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Het plan 
De kavel wordt voor een groot deel ingevuld door een kantoorpand. Hiervoor worden waterpartijen 
gedempt en worden er bomen gekapt. Door het plan verdwijnt leefgebied voor vissen , 
broedgelegenheid voor vogels en mogelijk verblijfplaatsen voor vleermuizen en foerageergebied voor 
vleermuizen. 

Ontheffing Flora- en faunawet 
Indien nader onderzoek uitwijst dat er vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied 
aanwezig zijn is in principe ontheffing noodzakelijk. Ontheffing kan aileen aangevraagd worden op 
grond van een be lang uit de Habitatrichtlijn: 'Dwingende redenen van groot openbaar belang, met 
inbegrip van redenen van socia Ie of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten'. 
Een ontheffingsaanvraag kan worden voorkomen door voldoende mitigerende en compenserende 
maatregelen uit te voeren. De maatregelen kunnen aan het ministerie worden voorgelegd. Ais ze als 
voldoende worden beoordeeld wordt een 'positieve afwijzing' gegeven. 

Mitigerende maatregelen 
Vleermuizen 
Geen werkzaamheden in voor vleermuizen kwetsbare perioden. 

Broedvogels 
Bij het kappen van bomen en het verwijderen van struiken en ruigte moet rekening gehouden worden 
met de broedtijd van vogels. Afhankelijk van soort en weer loopt deze ongeveer van half februari tot 
augustus. 

Kleine zoogdieren 
Het verwijderen van ruigte en struikgewas in een richting uitvoeren, zodat kleine zoogdieren kunnen 
vluchten. 

Vissen 
Het water moet in een rustig tempo in een richting worden gedempt, zodat vissen kunnen vluchten; 
dempingswerkzaamheden dienen buiten de voortplantingstijd (april - augustus) te worden uitgevoerd. 
Vissen wegvangen door middel van elektrisch vissen is een alternatief. 
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Aanbevelingen 
Aanbevolen wordt om in de nieuwbouw voorzieningen aan te brengen voor holenbroeders; vooral voor 
vleermuizen zijn er mogelijkheden om verblijfplaatsen aan te leggen. De beste methode is het 
inmetselen van speciale vleermuisstenen, zowel aan de zonzijde als aan de schaduwzijde. Zodat het 
gebouw zowel in de zomer als winter verblijfplaatsen biedt. 

Neststeen vaar vleermuis 

Ook voor vogels, die in holen broeden, kunnen voorzieningen worden aangebracht. 

Aanbevelingen 
Bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte rond de nieuwbouw kan rekening gehouden 
worden met de biotoopeisen van vleermuizen en vogels. Dit kan door inheemse boom-, struik, en 
plantensoorten te gebruiken en deze af te stemmen de voedselbehoefie, zodat er in aile seizoenen 
voedsel aanwezig is. 
Met het ophangen van nestkastjes voor mezen en vliegenvangers, etc. kan de broedgelegenheid 
worden gestimuleerd. 
Groene daken en groene muren zorgen ook voor een groter aanbod van insecten en nestgelegenheid. 
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Bijlage: broedvogels 
Aigemene gegevens per saart 

~ 
o 
o • 

In principe jaarrond beschermd 
I 

Nietjaarrond beschermd inventarisatie weI gewenst 
Ekster 40,000-60_000 Nee Ja nee 5 

Grotebonte 55,000- nee ja ja 
specht 65.000 
Andere aangetroffen sootten 
Wilde eend 350,000- nee Ja Ja 

500.000 
waterlloen 40_000-55.000 nee Ja Ja 
meerkoet 130000· nee Ja Ja 

180.000 
merel 900 OOQ, nee Ja Ja 

1200.000 
11eggenmus 200,000- nee Ja Ja 

250000 
zanglijster 120.000- nee Ja Ja 

160000 
tulnfluiter 120000- nee Ja Ja 

150.000 
winterkoning 500,000- nee Ja Ja 

600000 

5 

5 

5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 
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Gegevens 

Groot 

aanwezig 

Groot 

Groot 
Groot 

Groot 

Groot 

Groot 

Groot 

Groot 

per soort bij ruimtelljke ingreep 

Nee 

nee 

Ja nee 

Ja nee 
Ja nee 

Ja nee 

Ja nee 

Ja nee 

Ja nee 

Ja nee 

Mijden broedseizoen, 
verder geen actie nodig 
Mijden broedseizoen, 
verdergeen aclie nodig 

Geen aelie nodig 

Geen aelie nodig 
Geen aelie nodig 

Mijden broedseizoen, 
verdergeen aelie nodig 
Geen aetie nodig 

Geen aelie nodig 

Geen aelie nodig 

Geen aelie nodig 
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Bijlage 9 Duurzaamheidsplan Zuidas d.d. mei 2008 
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1. INLEIDING 
Van visievorming naar duurzame 

ontwikkeling 
In Zuidas worden een internationale economische toplo~ 

catie en een dynamisch stadscentrum voor de komende 

eeuwen ontwikkeld - midden in bestaand stedelijk 

gebied, op een knooppunt van openbaar vervoer. Door 

de uitstekende bereikbaarheid, de grote schaal, het geva

rieerde programma, de hoge dichtheid en de inbedding 

tussen Zuid en Buitenveldert, is Zuidas al een duurzame 

ontwikkeling in zichzelf. Bouwen aan de Zuidas betekent: 

niet of veer minder bouwen op 'groene' en minder goed 

per openbaar verveer en fiets bereikbare locaties. 

In de toekomst liggen er nog meer kansen. Als straks de 

wegen en sporen en de ontsluitingen in ondergrondse 

tunnels zijn gebracht, ontstaat er meer ruimte en meer 

kwaliteit. Dit za l zich moeten uiten in schone lucht, een 

sti lle omgeving, een aantrekkelijk stedelijk landschap 

bovengronds en goed benutte multifunctionele ruimte 

ondergronds. 

In de Visie Zuidas 2007, vastgesteld door gemeente en 

Rijk, is de ambitie velWoord am in 2030 tot de toptien 

van duurzame stedelijke centra in Europa te behoren. 

Elke projectontwikkeling binnen Zuidas moet streven 

naar het hoogste duurzaamheidkwaliteitsniveau. Bij aile 

betrokken partijen bestaat de behoefte om deze ambitie 

nader uit te werken. Zuidas Amsterdam en de gemeente 

Amsterdam hebben het initiatief genomen de ambitie 

uit te werken in dit duurzaamheidsplan. Het plan is, net 

als de Visie Zuidas, een gezamenlijk product van Zuidas 

Amsterdam en de gemeente, maar voorziet bovendien 

in een nadrukkelijke wens van de bij Zuidas betrokken 

ontwikkelende partijen. Voor de gemeente Amsterdam 

kan het bovendien een invull ing zijn van het collegebe-

51uit van 4 maar! 2008·. 

Tot slot geeft Zuidas Amsterdam met dit plan een 

antwoord op een bredere maatschappelijke vraag, om 

verantwoordelijkheid te nemen op gebied van duurzaam 

ondernemen: de vraag am aile (toekomstige) bewoners, 

gebruikers en andere betrokkenen en belangstellenden 

ambitie, daadkracht en inspiratie te bieden voor een 

duurzame ontwikkeling van Zuidas. 

Het duurzaamheidsplan is dus tot stand gekomen 

in afstemming met overheid, markt en maatschappij. Het 

spreekt voar zich dat Zuidas Amsterdam en de gemeente ook 

in de uitvoering streven naar betrokkenheid van aile partijen 

en een nuttige samenwerking, waarin elke partij zijn verant

woordelijkheid neemt en duurzame waarde taevoegt aan het 

gebied. 

Doel 
Doel van het duurzaamheidsplan is het realiseren van duur

zaamheidsambities mogelijk te maken; zowel van Zuidas 

Amsterdam en de gemeente als van overige overheden, 

marktpartijen en betrokkenen. Het plan werkt de ambities 

van de Visie uit, en is daarmee een nieuwe stap voolWaarts, 

maar zeker geen eindpunt. Het moet zowel gebiedsbreed als 

projectspecifiek een vervolg krijgen, zodat duurzame ontwik

keling werkelijk wordt ge'integreerd in Zuidas. 

Het plan toont op basis van de specifieke kansen van 

Zuidas welke zaken al geborgd zijn, welke opgaven Zuidas 

Amsterdam zelf oppakt, welke opgaven bij de gemeente 

Amsterdam liggen en aan welke zaken andere partijen hun 

steentje kunnen bijdragen. Een cansistente, integra Ie aanpak 

is nodig; voor het management van ecologische, maatschap

pelijke en economische vraagstukken, voor inhoud, proces 

en organisatie, voor planvorming, ontwerp, uitvoering en 

beheer, voor het gebied, de openbare ruimte, de gebouwen 

en de gebruikers. Het duurzaamheidsplan presenteert deze 

aanpak. 

Uitgangpunt is dat betrokkenen in Zuidas niet slechts aan 

norm en voldoen, maar extra waarde kunnen en wi llen 

toevaegen aan de duurzame ontwikkeling van het gebied. Zo 

kan Zuidas laten zien hoe het zou moeten: niet minder slecht, 

maar gewoon heel goed. Bij de ontwikkeling van een stede

Hjke toplocatie van internationale allure en hoge kwaliteit past 

aileen een dergelijke insteek. 

Ontwikkelaars, ondernemers die zich in Zuidas vestigen, 

Amsterdammers die er gaan wonen, organisaties die er acti

viteiten willen ontplooien - allemaal kunnen ze nu al een groot 

deel van hun eigen ambities en doelstellingen realiseren door 

voar Zuidas te kiezen. Zuidas Amsterdam za l de kansen grijpen 

om het deze betrokkenen nag gemakkelijker te maken. Het is 

aan hen om de lat vervolgens weer hager te leggen. 

• Amsterdam vlndt het zeer belangrijk dat de ontwikkelingen aal) Zuidas toekomstbeslendig zijn. Daarom moet Zuidas een 

duurzaamheidsplan onlwikkelen waarin op verschillende onderdelen harde eisen aan de duurzaamheid worden gesleld. 

(persbericht gemeenle Amsterdam, 6 maart 2008) 3 



Inhoud 
In hoofdstuk 2 worden de begrippen duurzaamheid en 

duurzame ontwikkeling en hun betekenis voor Zuidas 

beschreven. Daarbij is oak aandacht voar de imple· 

mentatie van duurzaamheid in de afgelopen ontwikke

lingsperiode, en voar de ruimtelijke, beleidsmatige en 

wettelijke context. Hoofdstuk 3 beschrijft de ambitie, 

aandachtsgebieden en managementopgaven uit de Visie 

Zuidas 2007. Op basis van de ambitie en de Zuidasspe

cifieke kansen worden enkele overkoepelende doe len 

beschreven. Hoofdstuk 4 bevat eisen waaraan partijen 

zich moeten houden om de ambities en doelen te halen. 

Deze zijn grotendeels afkomstig uit het in opdracht van 

Zuidas Amsterdam opgestelde Raamwerk Duurzaam

heid (Sustainability Framework). Hierin zijn de ambities 

uit de visie op systematische wijze vertaald naar eisen. 

Per eis is aangegeven bij wie het initiatief ligt. Het stellen 

van de eisen blijft in beginsel de taak van de overheid. 

Hoofdstuk 5 gaat in op de implementatie. Bij het sturen 

op en het facil iteren in het realiseren van de eisen is goed 

management van uiterst belang. In toekomstige steden

bouwkundige plannen, inricht ingsplannen, programma's 

van eisen, gebouwontwerpen en andere planproducten 

moeten duurzaamheidsdoelstellingen en -eisen worden 

vertaald naar deelplanniveau. Naast het doorvoeren in 

de eigen organisatie en het management, is het voor 

zowel Zuidas Amsterdam als de gemeente Amsterdam 

van belang ook met andere partijen tot goede sam en

werking te komen. In hoofdstuk 6 worden de speer

punten beschreven waarop de komende stevig wordt 

ingezet. Zuidas Amsterdam en de gemeente zu llen op de 

eigen speerpunten sturen. Maar aileen als aile betrokken 

partijen hun verantwoordel ijkheid nemen worden de 

kansen van Zuidas optimaal benut. 

Status 
Het duurzaamheidsplan zal voor vaststelling worden 

besproken met managers, experts, overheid en markt

partijen. Zuidas Amsterdam en de gemeente Amsterdam 

dienen het plan vast te stellen. Het plan kan meer status 

krijgen op het moment dat aile (toekomstige) aandeel

houders van de op te richten Zuidasonderneming zich 

erachter scharen. Zo binden deze partijen zich aan een 

inspanningsverplichting voor duurzame ontwikkel ing van 

Zuidas. Uiteindelijk is het een missie van allen om iedere 

betrokkene zich te laten inzetten voor een duurzame 

ontwikkeling van Zuidas. 
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2. DUURZAAMHEID VOOR ZUIDAS 

Duurzaamheid en Duurzame Ontwikkeling 
In het algemeen taalgebruik is het beg rip duurzaam

heid van oudsher vooral verbonden aan het milieu

vraagstuk. Daarbij staan het uitputten van natuurlijke 

hulpbronnen en het verstoren van de (mondiale) ecolo

gische systemen centraal . De wissel en de aandacht voor 

dit onderwerp door de decennia heen was mede afhan

kelijk van economische en politieke cycli en maatschap

pelijke relevantie. De laatste jaren is duurzaamheid weer 

een belangrijk onderwerp op de internationale agenda. 

Daarnaast is het beg rip verbreed tot de triple p (people, 

planet en profit; in de moderne versie is profit vervangen 

door prosperity). Daar worden vee I thema's onder 

geschaard: van ecol09ie tot economie, van natuurlijke 

tot maatschappelijke omgeving. Ook in de Visie Zuidas 

2007 is uitgegaan van een brede opvatting, waarin duur

zame ontwikkeling staat voor het behoud van de natuur

lijke omgeving, minimaal gebruik van niet-vernieuwbare 

bronnen en materialen, het ondersteunen van sociale 

vooruitgang door gezondheid en welzijn, gelijkheid en 

kansen, en het bevorderen van verbonden, actieve en 

veilige gemeenschappen en economische groei. 

In dat perspectief is het van belang dat Zuidas 

Amsterdam en meeontwikkelende partners zich rich ten 

op de (duurzame) waarde van het gebied in de (verre) 

toekomst. indachtig de definitie uit het Brundtland

rapport (1987): Een duurzame ontwikkeling geeft vorm 

aan de behoeftes van de huidige tijd zonder de moge

lijkheden van toekomstige generaties te beperken. In 

deze definitie is ruimte voor economische groei met 

respect voor het milieu en aandacht voor klimaatveran

dering, de planeet en haar natuurlijke hulpbronnen, en 

voor gezondheid, welzijn, leefbaarheid en toegankelijk

heid. Voor Zuidas - ontstaan uit de wens een econo

mische toplocatie te ontwikkelen - is zo'n ontwikkeling 

mogelijk. En: Zuidas kan daarbij zelf duurzame waarde 

ontwikkelen. 

De cradle to cradle-ontwerpfilosofie van William McDo

nough en Michael Braungart slu it aan bij deze definitie: 

het gaat niet aileen om het minimaliseren van negatieve 

effecten, maar om positief bijdragen aan economie, 

ecologie en welzijn. 

Een duurzame ontwi kkeling geeft vorm aan de behoeftes van 
de huid ige tijd zonder de mogelij kheden van toekomstige 
generaties te beperken. 
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Een ontwerp dat rekening houdt met de he Ie waarde

keten kan een product opleveren dat aan het eind van 

de levenscyclus niet als afval wordt gezien, maar als 

voedsel: waste equals food. Voorbeelden: een kleding

stuk dat na gebruik uiteen kan vallen en door de natuur 

wordt afgebroken en opgenomen, of een gebouw dat 

lucht uitstoot die schoner en gezonder is dan de lucht 

die binnenkomt (zoals de Bank of America in New York). 

Waarde toevoegen dus in de ontwikkeling - iets wat 

voor veel partijen in Zuidas al langer de hoofdzaak is. 

In de ontwikkeling van Zuidas gaat het vaak om inves

teren en waarde genereren. Met betrekking tot duur

zame ontwikkeling is dit niet anders. Veel partijen lijken 

bereid tot grote investeringen, mits de waarde duidelijk 

is. Daarbij zijn een paar kanttekeningen te maken. Ten 

eerste is duurzame waarde niet altijd eenvoudig kwan

tificeerbaar. Ook zijn partijen die er van profiteren niet 

altijd degenen die investeren. Ten slotte is de 'terug

betaaltijd' vaak langer dan gebruikelijk voor investeer

ders. 

Daarom zijn goede samenwerking en afspraken zo 

belangrijk. Het creeren van een level playing field helpt 

daarbij. Er bestaan allerlei certificeringen om duurzaam

heid meetbaar en inzichtelijk te maken en zo'n gelijk 

speelveld te scheppen, zoals de BREEAM (Buildings 

Research Establishment Environmental Assessment 

Method!, het LEED (Leadership in Energy and Environ

mental Design) en GreenCalc (een computerprogramma 

waarmee materiaalgebruik, energiegebruik en waterge

bruik worden vergeleken met een referentie). 

Zuidas 1998 - 2008 
AI in het Masterplan Zu'ldas 1998 wordt het begr'lp duur

zaamheid genoemd. Toen was dat nog vooral gekop

peld aan milieu, aan de verbetering van de luchtkwali

teit (ook toen al!) en het verminderen van geluid in de 

woonomgeving. De duurzame aspecten van de hoge 

dichtheid worden geschetst in de Visies 2001 en 2004. In 

die peri ode komen luchtkwaliteit en energievoorziening 

steeds meer in beeld. De luchtkwaliteit wordt verbeterd 

door het ondergronds brengen van de infrastructuur, en 

de energiebehoefte, maar vooral de uitstoot van C02 

moet worden teruggedrongen. En dat kan ook, zo bleek 

met het door NUON ontwikkelde systeem van stadskoe

ling dat in augustus 2006 operationeel werd. 

Gerealiseerd of geagendeerd zijn de volgende punten. 

• Zuidas gaat zuinig om met energie en grondstoffen. 

Met stadsverwarming en stadskoeling zijn de eerste 

stappen gezet. De volgende stap is het terugdringen 

van de elektriciteitsbehoefte. 

• De opslagcapaciteit voor koude en warmte van de 

ondergrond wordt optimaal benut door ontwikke

ling van een Masterplan KWO en regievoering op 

locatles voor KWO-installaties. 

• Zuidas zorgt voor voldoende waterberging. De 

klimaatverandering in Nederland zal zich vooral 

uiten in meer extremen. Zuidas wapent zich tegen 

de extreme neerslag door opvangmogelijkheden in 

het gebied te realiseren, maar ook door met groene 

daken de tijdelijke waterberging te vergroten. 

• De open bare ruimte in Zuidas is overzichtelijk - wat 

de sociale veiligheid bevordert -, waarin ook het 

groen en blauw een plek hebben. 

• De Integrale LeidingenTunnel (ILT) zorgt erYOor dat 

de Mahlerlaan niet voortdurend moet worden opge

broken als er weer een gebouw wordt aangesloten 

op kabels en leidingen. 

• Gebouwen in Zuidas kunnen door het uitgekiende 

ontwerp zonder ingrijpende maatregelen van functie 

veranderen. De extra verdiepingshoogte is daarbij 

een belangrijke dimensie. 

• Er zijn voorstellen om de luchtkwaliteit bij de tunnel

monden te verbeteren. 

• Samen met bedrijven worden de werkgelegen~ 

heid en het diversiteitsbeleid in Zuidas onderzocht. 

ABNAMRO en de VU hebben daarover in april 2007 

een symposium georganiseerd. 

Bijlage 1 bevat de resultaten van onderzoeken uit 2005 

en 2007 waarin gepoogd is de duurzaamheid van Zuidas 

te meten. 

Duut'zame orY'lgeving en context 

Zuidas is geen eiland, maar een integraal onderdeel 

van Amsterdam: het gebied is zowel fysiek als sociaal 

verbonden met de stad en de wijde omgeving. Zuidas 

gebruikt uitmuntende faciliteiten en infrastructuur zoals 

(drink)water en riolering, telecommunicatie, warmte en 

koude (zowel in de bodem als van NUON), afvalinzame

ling en verwerking. Daarnaast kent het gebied uitste

kende groen- en watergebieden op een steenworp 

afstand. Tot slot zijn er talloze maatschappelijke en 

culturele voorzieningen in de directe omgeving. Deze 

verbindingen en voorzieningen moet Zuidas blijven 

benutten. 
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De belangen en wensen van de gemeente Amsterdam 

zijn onder meer verwoord in het Programma van Eisen 

Stedelijke Ontwikkeling. Ook uit diverse collegebe

sluiten en andere gemeentelijke projecten en program

ma's blijkt wat voor Amsterdam belangrijk is. Luchtkwa

liteit en klimaatverandering staan hoog op de agenda. 

Zuidas kan op die gebieden een positieve bijdrage 

leveren. Ook op het culturele vlak is wederzijdse verster

king tussen stad en Zuidas mogelijk. Onderstaande 

figuur geeft dit schematisch weer. 

Gemeentelijk, landelijk en Europees beleid 
In de collegebesluiten van 4 maart 2008 staan de 

volgende punten: 

• Inzet voor Zuidas is zo dicht mogelijk een situatie 

van C02-neutraliteit te benaderen, en hiervoor een 

adequate minimumnormering op te nemen. 

• Specificatie van de duurzaamheidsopgave door de 

doelstelling op te nemen uiterlijk vanaf 2012 aile 

, 

\ 

Elektric:iteit 
, -1-

, ----,., 
Kovde 

~ -
I 
, 

bebouwing te realiseren volgens de genoemde 

hoogste internationale duurzaamheidscriteria. 

• Specificatie van de duurzaamheidsopgave met 

de opgave Zuidas-breed een reductie met twintig 

procent van het aantal parkeerplaatsen te realiseren 

(tien procent tussen 2008 en 2018 en tien procent 

tussen 2018 en 2028) conform de huidige normen 

(ongeveer 29.000) Hier bovenop komt nog de 

reductie op de parkeerplaatsen van de VUNUmc en 

de RAJ. De opgave mag niet leiden tot parkeerover

last in de omgeving. 

ZuidasAmsterdam is een onderneming in Amsterdam en 

dee Is ook van Amsterdam. Daarom draagt zij bij aan het 

verwezenlijken van de doelstellingen uit het gemeen

telijke Milieubeleidsplan 2007-2010, Amsterdam Duur

zaam aan de top. Uitwerkingen hiervan zijn onder meer 

het Actieplan luchtkwaliteit en het daaruit voortvloei

ende plan Voorrang voor een gezonde stad. 

) 
---. ).lJctUkwaliteit 

""-~ 

I 

Warmte 
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Zuidas Amsterdam baseerde eerdere duurzaamheids

doelstellingen al op het Nationaal Milieubeleidsplan 4, 

waarin doelstellingen voor 2030 zijn geformuleerd. In 

lijn met het NMP 4 wil Zuidas dat de ontwikkelingen en 

activiteiten: 

• bijdragen aan een gezond leefmilieu en een veilig 

leven; 

• plaatsvinden in een schone en aantrekkelijke leef

omgeving; 

• zorgen voor een evenwicht tussen vraag en aanbod 

bij vernieuwbare hulpbronnen; 

• zo min mogelijk gebruik maken van niet vernieuw

bare hulpbronnen. 

De nationale doelstellingen zijn in de periode na het 

uitkomen van het NMP4 verder aangescherpt voor 

biodiversiteit, klimaatverandering en de zogeheten 

externe veiligheid. In de transitie naar een duurzaam 

energiesysteem kondigt de overheid aan veertig tot 

zestig procent van de C02-uitstoot te reduceren en de 

uitstoot van stof, stikstof- en zwaveloxiden zeer drastisch 

te verminderen. Zuidas zal - naar vermogen - bijdragen 

aan het realiseren van deze doelstellingen. 

Zuidas wordt ontwikkeld tegen een achtergrond van 

groeiend internationaal bewustzijn. Via internationale 

afspraken (zoals het Kyoto-protocol) geven verschil

lende land en hier invulling aan. Lokale en nation ale 

regels komen veelal voort uit Europese regelgeving. De 

strenge luchtkwaliteitsnormen zijn hier een voorbeeld 

van. Europees beleid voor duurzame ontwikkeling is 

vastgelegd in de EU Sustainable Development Strategy 

uit 2006.van deze nationale doelstellingen. 

Zuidas wordt ontwikkeld tegen een achtergrond van 

groeiend internationaal bewustzijn. Via internationale 

afspraken, zoals het bekende Kyoto protocol, geven 

de verschillende landen hier invulling aan. Lokale en 

nationale regels komen veelal voort uit Europese regel

geving. De strenge luchtkwaliteitsnormen zijn hier 

een voorbeeld van. Beleid ten aanzien van duurzame 

ontwikkeling staat opgeschreven in de EU, Sustainable 

Development Strategy uit 2006. 
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3. AMBITIE EN DOELEN 

Aandachtsgebieden en 
managementopgaven 
Oit duurzaamheidsplan is de vertaling van de duurzaam

heidambities uit de Visie Zuidas 2007. In het Sustainabi

lity Framework van ARUP (zie bijlage 2, op te vragen bij 

Zuidas Amsterdam) zijn deze ambities verder uitgewerkt. 

Hoofdambitie is de ontwikkeling van 'een duurzaam en 

succesvol stedelijktopmil ieu, van internationalea Ilure, met 

Amsterdamse kwal iteiten'. Daarbij wordt actief ingezet 

hoogwaardig openbaar vervoer, maar oak aan systemen 

voorgemeenschappelijke verwarming en koeling. Zuidas 

Amsterdam dient hier zelf actief aan bij te dragen om 

een nog betere startsituatie vaor nieuwe ontwikkelingen 

te creEken. 

De gebouwen zullen zo ontworpen worden, dat ze een 

samenhangend stedelijk raamwerk vormen en interactie 

hebben met de ruimtes en mensen er omheen. Voor het 

Een duurzaam en succesvol stedelijk topmil ieu , van inter
nationale allure, met Amsterdamse kwaliteiten. 

op duurzaamheid: 'Niet slechts als randvoOlwaarde voor 

succesvolle ontwikkeling, maar als een succesfactor die 

de aantrekkingskracht en de concurrentiepositie van een 

gebied vergroot.' Zuidas wil verantwoordelijk omgaan 

met ruimte en bebowing, grondstoffen, water en afval. 

Tegelijkertijd moet het daadwerkelijk excelleren in duur

zame ontwikkeling mogelijk worden door technologische 

oplossingen, economische vooruitgang en initiatieven 

tot samenwerking. Bij deze ambitie hoort een concept 

dat inzet op een ondergrondse 'dokstraat' in plaats van 

een snelwegafslag middenin het gebied. Het dok biedt 

naast vervoersruimte ook de mogelijkheid andere voor

zieningen ondergronds te realiseren. Volop kansen voor 

duurzame ontwikkeling dus. Kernwoorden in de Visie 

Zuidas 2007 zijn connectiviteit, continu'iteit, flexibiliteit, 

kwaliteit, identiteit, efficient gebruik, levensvatbaarheid 

en verantwoordelijkheid. 

Duurzaamheid is ge'integreerd in de hoofdambitie van 

Zuidas, maar er is ook een aparte missie. Zuidas wil in 

2030 tot de toptien van duurzame stedelijke centra in 

Europa horen, en een internationale koploper zijn die 

gebruik maakt van de Amsterdamse identiteit en er aan 

bijdraagt met woningen, kantoren en voorzieningen van 

een hoge standaard. Daarbij horen gebouwen van hoge 

kwaliteit, een aantrekkelijke omgeving met een uitste

kende infrastructuur: een resultaat dat meer is dan de 

som der delen. 

Voor het economische succes van Zuidas is efficient 

grondgebruik nodig dat ten dienste staat van een 

gemeenschap met een grote diversiteit. Dit betekent effi

cient gebruik van de openbare ruimte en de gebouwen 

op elk moment van de dag en door de decennia heen, 

en slim aangelegde infrastructuur. Te den ken valt aan 

niveau van de gebouwen zelf dient gestreefd te worden 

naar het hoogste niveau; 'excellent' voor de BREEAM

certificering, 'platinum' voor de LEED-certificering of 

een vergelijkbaar niveau. De in Zuidas gevestigde en 

door ontwikkelende partijen opgerichte Dutch Green 

Building Council (DGBC) kan ontwikkelaars helpen het 

niveau BREEAM excellent te halen. Zuidas Amsterdam 

wit ontwikkelaars stimuleren zich bij de DGBC aan te 

sluiten, haar expertise benutten en partijen begeleiden 

op weg naar certificering . 

In de Visie Zuidas 2007 wordt gesteld dat er meer nodig 

is dan het stellen van criteria om de duurzaamheidambitie 

te velWezenlijken. Op gebiedsniveau liggen kansen om 

de startsituatie voor individuele projecten te versterken, 

en de uitbetaling van de enorme investeringen in het 

dok en het gebied te vergroten. De voortgang is te 

volgen doordat de onderneming jaarlijks verslag gaat 

uitbrengen volgens de richtl ijnen van GRI (Global Repor

ting Initiative). 

In de Visie zijn zes soorten gebiedsmanagement voor 

duurzame ontwikkeling benoemd: 

• mobiliteitsmanagement 

• parkmanagement 

• watermanagement 

• constructiemanagement 

• economisch management 

• sociaal management. 

In hoofdstuk 5 wordt toegelicht hoe Zuidas Amsterdam 

die managementopgaven aanpakt. De Visie bevat ook 

acht aandachtsgebieden met bijbehorende doelstel

lingen op basis waarvan de ambities in het Sustainability 

Framework verder zijn uitgewerkt. 
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1. Energie en C02 

Het minimaliseren van de impact van energiever~ 

bruik en C02-uitstoot met als doel een C02-neutrale 

ontwikkeling. Dit sluit aan bij de ambities en inspan

ningen van de gemeente Amsterdam en brengt 

deze een stap verder. 

2. Gezondheid en welzijn 

Gebouwen en ruimten creeren die gezondheid en 

welzijn vergroten: gezonde en aangename binnen

ruimtes, en toegankelijke en bruikbare open bare 

ruimte, groen en water. Daarnaast gaat het om het 

zeker stellen van een schone en (sociaal) veilige leef

omgeving. 

3. Diversiteit en maatschappelijke verantwoordelijk M 

heid 

Ontwikkeling van een gevarieerde samenleving, 

die niemand buitensluit, en die positieve interactie, 

verantwoordelijkheid en betrokkenheid stimuleert. 

Het doel is om een diversiteit aan activiteiten en een 

goede mix van basisvoorzieningen en faciliteiten 

mogelijk te maken en de betrokkenheid van maat

schappeliJke verantwoordelijke gemeenschappen 

en bedrijven te bevorderen. 

4. Materiaal 

Het minimaliseren van de schadelijke impact van 

materialen in de hele keten: materialen gebruiken 

die niet vervuilen, geen natuurlijke hulpbronnen 

opmaken en energiegebruik terugdringen. Toe te 

passen materialen moeten robuust zijn, aanpasbaar, 

flexibel, demonteerbaar en recyclebaar. Ook moet 

duurzame distributie en verwerking mogelijk zijn. 

5. Afval 

Het minimaliseren van de productie en het maximali

seren van de efficientie in afvoer en verwerking; reke

ning houden met afval in ontwerp, op- en afbouw 

en gebruik; het cradle-to-cradle-principe hanteren 

en het terugdringen van vervoersbewegingen voor 

afvalinzameling. 

6. Verkeer en mobiliteit 

Een duurzame aanpak van verkeer en mobiliteit 

en het bevorderen van beweging in, toegang tot 

en bereikbaarheid van het gebied. Voorrang voor 

duurzame vervoersmethoden als lopen, fietsen en 

openbaar vervoer ten opzichte van auto~ en vracht

verkeer. 

7. Microklimaat 

Verbetering van het microklimaat en het verblijfs

klimaat op Zuidas. Positieve effecten van 

zon(licht), gezonde lucht en groen bevorderen en 

negatieve effecten van wind, regen, urban heat, 

vuile lucht, geluid en klimaatverandering beperken. 

8. Ecologie en landschap 

Binnen een dichtbebouwd en -bevolkt gebied 

streven naar een stedelijk landschap dat bestaande 

ecosystemen, biodiversiteit en landschappelijke 

waarde beschermt en versterkt; groene en blauwe 

verbindingen binnen Zuidas en met de omgeving 

versterken. 

Kansen en doelen 

Voor een optimaal rendement van de inspanningen is 

het van belang uit te gaan van de specifieke kenmerken 

en kansen van de Zuidas. Het concept - een jnterna~ 

tiona Ie toplocatie rond een knooppunt van openbaar 

vervoer - biedt de kans voor de optimale uitwerking 

van het compacte-stadprincipe: het knooppunt kan 

optimaal worden benut door de hoofdinfrastructuur 

ondergronds te brengen en te bouwen met een voor 

Nederland ongekend hoge dichtheid. Deze dichtheid 

creeert draagvlak en massa. Het Zuidasconcept biedt 

vijf specifieke kansen voer duurzame ontwikkeling: 

• de unieke locatie midden in Amsterdam en rond een 

knooppunt van openbaar vervoer 

• de grote schaal, die uniek is in Europa wat betreft de 

grootte van de gemengde stadsontwikkeling 

• de hoge dichtheid, waardoor op een klein oppervlak 

vee I mensen, activiteiten, investeringen en kansen 

samenkomen 

• de ondergrondse mogelijkheden van het dok, waar 

functies een plek kunnen krijgen waarvoor anders 

geen plek zou zijn of die bovengronds onwenselijk 

zijn 

• de publiek-private onderneming die word opgericht 

om het concept te verwezenlijken, waardoor er een 

gezamenlijke gebiedsautoriteit kan sturen op en 

faciliteren in zinvolle duurzame investeringen. 

Oat het gaat om echte kansen blijkt al sinds 1998. 

De komende peri ode gaat het erom deze verder te 

benutten. Uit de algemene ambitie en de specifieke 

kansen voor Zuidas kunnen vier overkoepelende doelen 

en vijf specifieke doe len worden afgeleid. Daarbij staat 

respect voor de mens centraal: binnen en buiten Zuidas, 

nu en voor toekomstige generaties. 
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Oaarom: 

1. streeft Zuidas Amsterdam naar een permanente 

verbetering van de kwaliteit van het leven: voor 

mens, natuur en cultuur; 

2. hanteert Zuidas Amsterdam de basisfi losofie van het 

cradle-to-cradle-principe: hoe kunnen we het goed 

doen? 

3. kunnen in Zuidas de ramen open omdat de lucht 

schoon is en het stil genoeg is; 

4. heeft de voetganger voorrang in Zuidas: automobi

listen, OV-gebruikers en zelfs fietsers worden uitein

delijk voetganger; daarom moet de omgeving prettig 

zijn om te wandelen, te slenteren, te flaneren . 

Oat impliceert dat: 

5. de gebouwen in Zuidas een duurzame waarde 

hebben en zo bijdragen aan de algehele waardecre

atie van het gebied; 

6. Zuidas zo zuinig mogelijk omgaat met energie en 

op d ie manier bijdraagt aan het terugdringen van 

broeikasgas en schonere lucht; 

7. in de gebouwen en de open bare ruimte van Zuidas 

duurzame materialen worden gebruikt, die geen 

negatieve impact op het leefmilieu hebben; 

8. Zuidas optimaal gebruik maakt van de voorzieningen 

die de stad biedt, zoals de meest milieuvriendelijke 

methoden van afvalverwerking; 

9. Zuidas de kansen van water benut en het regenwater 

op een robuuste wijze bergt. 

I 

• •• ••• 
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4. RAAMWERK DUURZAAMHEID 

In dit hoofdstuk worden de in het vorige hoofdstuk 

beschreven doe len en ambities vertaald in concrete 

eisen, die op hun beurt weer worden verwerkt in spec i

fieke planproducten 

Werking 
Met de ambities en doe len van Zuidas Amsterdam voor 

duurzame ontwikkeling kunnen grote stappen gemaakt 

worden. De eisenlijst is gebaseerd op het Raamwerk 

Duurzaamheid van ingenieursbureau ARUP (zie bijlage 

2, op te vragen bij Zuidas Amsterdam), Om hieraan 

te voldoen zijn inspanningen nodig van aile partijen. 

Zuidas Amsterdam en de gemeente Amsterdam- ~ zullen 

hierop sturen en samenwerken de andere (toekom

stige) aandeelhouders van de onderneming en overige 

partijen. Aileen de gemeente Amsterdam kan daad

werkelijk eisen opleggen aan andere partijen door 

gebru ik te maken van publiekrechtelijke instrumenten, 

Zuidas Amsterdam hanteert andere instrumenten, zoals 

afspraken voor gronduitgifte, gebiedsmanagement en 

planbe'invloeding via projectmanagement. Meer over het 

inzetten van deze instrumenten staat in hoofdstuk 5, 

De eisen dragen bij aan de duurzame ontwikkeling 

van het gebied, waarvoor de gemeente de basis heeft 

gelegd - een basis die door Zuidas Amsterdam en de 

gemeente verder wordt uitgebouwd. Er is dus al een 

fJinke intrinsieke waarde gecreeerd. Van de betrokken 

partijen wordt verwacht dat zij doorgaan met het 

toevoegen van duurzame waarde. 

Voor elke eis is de wijze van borging beschreven. 

Sommige eisen zijn al geborgd, bijvoorbeeld via 

(toekomstig(e)) wet- en regelgeving of beleid, markt

werking, of inspanningen van Zuidas Amsterdam of de 

gemeente. Andere eisen vergen inspanning van Zuidas 

Amsterdam of de gemeente, al dan niet in samen

werking met anderen. De borging van sommige eisen 

moet worden verzorgd door andere partijen, omdat 

Zuidas Amsterdam en de gemeente Amsterdam daar-

voor niet de geeigende partij zijn. Voor die eisen is 

beschreven hoe borging mogelijk is, en welke ro l Zuidas 

Amsterdam en de gemeente daarbij eventueel nog 

kunnen vervullen. De gemeente kan eisen opleggen, 

maar de voorkeur gaat uit naar een meer inspirerende 

en faciliterende ro l. 

De eisen kunnen gelden op gebiedsbreed niveau, op 

het niveau van openbare ruimte en infrastructuur en 

op gebouwniveau. De eisenlijst is een leidraad voor de 

lange termijn. De strategische acties van Zuidas zullen 

door de decennia heen veranderen, en de eisenlijst 

moet ook over tien, twintig en dertig jaar nog ter hand 

kunnen worden genomen, Hiervoor zijn rege lmatige 

actualisaties en aanpassingen aan de veranderende 

context noodzakelijk. Denk hierbij aan nieuwe wetge

ving of beleid, maar ook aan nieuwe inzichten door 

prakt ijkervaringen of innovaties in de markt. De eisen 

worden uitgewerkt in project- en uitvoeringsbesluiten 

en in overige gebiedsbrede, thematische en projectspe

cifieke planproducten. Momenteel geldt dit voor onder 

•• Met de elsenlijst wordt invulling gegeven aan de vraag van het College van B&W om per aandachtsgebied zes taakstellende eisen (dus in totaal 8x6- 48 

eisen) op te nemen. Hot raamwerk duurzaamheid bevat zestig eisen. Deze eisen zijn een aanvulling op het Programma van Eisen Stedelijke Ontwikkehng van 

de gemeente Amsterdam. De elsen worden ook meegenomen in andere gezamenlijke Zuidasplannen zeals het Beeldkwaliteitplan en het Vervoersplan. 
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meer het Mobiliteitsprogramma Zuidas (Verkeerscircula

tieplan en Vervoersplan), het Beeldkwaliteitplan Zuidas, 

de ruimtelijke verkenning Upside Down en verschillende 

stedenbouwkundige plannen en ontwerpe
n 

in de deel

gebieden (zoals Beethoven, Ravel en VU). Meer over de 

implementatie staat in het volgende hoofdstuk. 

Eisen per aandachtsgebied 
Op de volgende pagin.s worden de eisen beschre

ven 

per aandachtsgebied: 

1. Energie en CO2 

2. 
Gezondheid en we\zijn 

3. Oiversiteit 
en maatschappelijke 

verantwoordelijk-

heid 

4. Materiaal 

5. Alval 

6. 
Verkeer en mobiliteit 

7. Microklimaat 

8. 
Ecologie en landschap. 



Eisen per aandachtsgebied. energie en C02 - uitstoot 

1. In Zuida s wordt de C02·uitstoot ve rminde rd me t 40 proce nt in 2025 ten opzichte va n 1990 

In de praktijk is dat een reductie van 60 procent. Zuidas past daarmee in het Amsterdamse beleid. Behalve een 

investering zal er zo oak een forse kostenbesparing worden gerealiseerd. Het betreft hier wei het energieverbruik 

dat is gekoppeld aan de gebouwen en niet aan de mobi liteit 

Actor 

Overheid 

ZA 

Borging 

x 
Inspanning Opmerkingen 

~----------------
X Geborgd in Amsterdams beleid, extra inspanningen gemeente 

X extra inspanningen 
--------------------------- ---~--------------
Markt X extra inspanningen 

2. Nie uw te ontwikke len gebouwen worden minimaal 60 procent zuinige r dan de huidige 'no rm' 

De huidige norm is een EnergiePrestatieCoefficient (EPC) van 0,8 voor woningen en 1,5 voor kantoren. In de Ener~ 

gievisie Zuidas 2003 is al aangetoond dat dit mogelijk is. 

Actor 

Overheid 

ZA 

Markt 

Borging 

x 

• •• ••• 

Inspanning 

x 
X 

X 

Opmerkingen 

Via flankerend beleid en het Klimaatprogramma Amsterdam 
-----------

Uitwerking in Energievisie 2008 

Realiseren van kostenbesparing 

3. In de he!e Zuidas is een netwerk van duurzame energie~infrastructuur beschikbaar 

Het netwerk moet worden geoptimaliseerd en waar nodig uitgebreid. Er is een toenemende bereidheid bij niet

energiebedrijven om te investeren in (duurzame) netwerken 

Actor 

Overheid 

Borging Inspanning 

X 

X 

X 

Opmerkingen 

Extra inspanningen 

ZA X Voor een gedeelte al geborgd, uit breiding stimuleren 
--------------

Sluit aan bij initiatieven 

4. De gebouwen in Zuidas halen het hoogst e niveau van het toegepaste syst eem 

Enkele van deze systemen zijn het Engelse BREEAM, het Amerikaanse LEED of het Nederlandse Greencalc. Zuidas 

Amsterdam ondersteunt het init iatief van de Dutch Green Building Counci l (DGBC) om meer specifieke richtlijnen (voor 

Nederland en Zuidas) op te stellen om de duurzaamheidsprestatie in te vullen. Hiermee wordt ook voorzien in het 

gewenste level playing field. De DGBC gebruikt hiervoor het BREEAM-systeem als basis. 

Actor Borging lnspanning Opmerkingen 

Overheid X X Er is al een Europees energielabel voor gebouwen 

ZA X Toezien op voldoende waardecreatie 

Markt X Ontwikkelaars dienen d it zelf aan te tonen. 
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Systeem Minimum eis Wens 

BREEAM Good Excellent 

LEED Gold Platinum 

Greencalc 400 punten 1000 punten 

- • ~ 00 @ •• \1I1 ~ ••• -
5. De vraag naar koeling wordt t eruggedrongen om de C02·uitstoot t e verminderen 

Het terugdringen van de koelbehoefte is een zeer effectief instrument om de C02·uitstoot van gebouwen te vermin· 

deren. Voor ontwikkelaars is het een belangrijke kans de exploitatiekosten omlaag te brengen. 

Actor Borging 

Overheid 

ZA 

Markt 

• 

!nspanning 

x 
x 
X 

Opmerkingen 

Uitwerking in Energievisie 2008 

Marktpartijen kunnen met goede maatregelen zowel de investeringen 
als de exploitatiekosten verminderen 

6. In heel Zuidas best aat de mogelijkheid van koude· en warmteopslag 

Om de mogelijkheden van dit systeem optimaal te benutten maakt Zuidas Amsterdam (zo mogelijk in samenwerking met 

partijen als Waternet, NUON, of de exploitant van een kavel) een optima Ie configuratie van de warme en koude bronnen. 

Een Masterplan J<YVO maakt deze inzichtelijk. Ontwikkelaars committeren zich aan het masterplan en een regisseur zorgt 

voor maximalisatie van de potentie van de ondergrond. 

Actor 

Overheid 

ZA 

Markt 

Borging 

X 

X 

!nspanning 

X 

X 

X 

Opmerkingen 

Waternet heeft aanzet gegeven voor regeling in deelgebied Beet
hoven, en kan de regierol invullen om de optimale configuratie voor 
de KWO·installaties te bewerkstelligen 

Onderwerp komt terug in de Energievisie 2008 

WKO is al bijna tien jaar een economisch aantrekkelijke optie 
----------------------~ 

7. Het energiegebruik van best aande gebouwen wordt gemonito rd 

Oit kan bijvoorbeeld door het uit te drukken in verbruik per vierkante meter vloeroppervJak. De kengetallen leveren 

informatie voor een permanent programma om het verbruik terug te dringen .. 

Actor 

Overheid 

ZA 

Markt 

I 

Barging 

X 

Inspanning 

X 

X 

Opmerkingen 

Inspectie door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (milieuvergunning) 

Uitbreidingen van de infrastructuur zijn niet· of later - nodig 

Inspanningen dragen bij aan een positief imago en kostenreductie 
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8. In Zuidas is de straatverlichting zo energie-efficient mogelijk 

Hierbij moet rekening gehouden worden met de voorwaarden van de beheerders van het systeem; DIW en stads

deel Zuideramstel moeten het doen. 

Actor 

Overheid 

ZA 

Markt 

Borging Inspanning 

x 

x 
X 

Opmerkingen 

Actie uit Klimaatprogramma gemeente. Inspanningen DIW en stads
dee I Zuideramstel 

Tussen oplevering en overdracht is ZA verantwoordelijk 

Idem, ook marktpartijen ontwikkelen een dee I van het openbaar 
gebied 

9. Partijen in Zuidas nemen zo nodig extra maatregelen voor duurzame energie 

Zuidas Amsterdam en de gemeente kunnen een aandeel nemen in de opwekking van windenergie (bijvoorbeeld op 

zee) en deze aanbieden aan bedrijven op Zuidas. Daarmee kan Zuidas op termijn C02-neutraal worden als andere 

maatregelen niet afdoende bl ijken. Ook bosbouw is mogelijk. De markt kan ook met initiatieven komen. 

Actor 

Overheid 

ZA 

Markt 

Borging 

Gezondheid en welzijn 

Inspanning 

X 

X 

X 

Opmerkingen 

Is mogelijk een onderdeel van het parkmanagement 

Het kan voordelig zijn om gezamenlijk groene energie in te kopen en/ 
of erin te investeren 

10. Gezondheid in Zuidas is gewaarborgd door een goede luchtkwaliteit 

Veer bewoners, werknemers en bezoekers van Zuidas. De aanleg van het dok levert daaraan de grootste bijdrage. Zonodig 

worden er maatregelen getroffen aan de tunnelmonden om de goede luchtkwaliteit van Zuidas in stand te houden 

Actor 

Overheid 

ZA 

Markt 

Borging 

X 

Inspanning 

X 

X 

X 

Opmerkingen 

Extra inspanningen 

Plannen voor het dok dragen aanzienl ijk bij 

Extra inspanningen 
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11. Het binnenklimaat van gebouwen in Zuidas is uit stekend en gezond 

Voor veel bewoners en werknemers in Zuidas is het binnenklimaat nog belangrijker dan het buitenklimaat. Schone, 

gefilterde lucht en het gebruik van niet-allergene materialen in de gebouwen leveren daaraan een substantiele 

bijdrage. 

Actor 

Overheid 

ZA 

Markt 

Borging Inspanning 

x 
x 

• •• ••• 

Opmerkingen 

Actief benadrukken verantwoordelijkheid opdrachtgever en ontwerper 

Nuttig voor bedrijven, bijvoorbeeld door verhoging arbeidsproduc
tivite it. Extra aantrekkingskracht van bijvoorbeeld 'anti-allergische' 
hotelkamers 

12. Buitenver lichting in Zuidas is er primair om de socia Ie veil igheid te vergroten 

Openbare en gebouwverlichting dragen op die manier bij aan de socia Ie veiligheid en een prettige leefomge

ving. Het aanbrengen van verlichting met secundaire doe len (reclame, kunstuiting, etalage) moet goed overwogen 

gebeuren . 

Actor Borging 

Overheid 

ZA 

Markt 

Inspann ing 

x 

x 

x 

Opmerkingen 

De wens om lichthinder te voorkornen. Uitwerking door stadsdeel 
(Lichtplan) 

Inspanningen om lichtoverlast terug te dringen, uitgangspunten in 
Beeldkwaliteitplan 

Inspanningen ten behoeve van energie- en kostenreductie 

13. Openbare ruimte en gebouwen in Zuidas nodigen uit tot lopen en verpozen 

Beweging draagt bij aan de gezondheid van bewoners, werknemers en bezoekers. 

Actor Borging Inspann ing Opmerkingen 

Overheid Goede en vei lige looproutes 

ZA Goede en veilige looproutes, infrastructuur voor joggers 

Markt 

x 
X 

X Mogelijkheid de trap te nernen in plaats van de lift _______ _ 

o I. ... 
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14. De openbare ru imte is veilig, fysiek toegankelij k, sportbevorderend en schoon 

Ook goede beheerbaarheid, veel groenw, sportw en spelvoorzieningen, schone infrastructuur en meubilair bevor

deren dat mensen buiten kunnen zijn in een gezonde omgeving en zich kunnen inspannen. Bovendien bevordert dit 

de sociale cohesie (en helpt sociaal isolement te voorkomen). 

Actor 

Overheid 

ZA 

Markt 

Borging 

X 

Inspanning 

X 

X 

Opmerkingen 

Via gemeentelijk beleid is al vee I geborgd. Zuideramstel beheert. 
Optimaal gebru ik van stedelijke voorzieningen 

Uitwerking in Bee/dkwaliteitplan 

Bedrijven kunnen schone gezonde sportieve plekken sponsoren. 

Diversiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid 

15. Jaarlijks verschijnt het Duurzaamheidsverslag Zuidas (volgens de GRI-richtlijnen) 

In het verslag presenteert Zuidas Amsterdam de prestaties en de voortgang ten aanzien van duurzame ontwikkeling 

en toetst deze aan (beleids)doelsteliingen. 

Actor 

Overheid 

Borging Inspanning 
-"--------' 

X 

X 

Opmerkingen 

Amsterdam geeft het goede voorbeeld 

Begin 2009 eerste Duurzaamheidsverslag 
--------------------------~ 

ZA 

Markt Veel bedrijven aan Zuidas maken een MVOw of duurzaamheidsverslag 

16. Initiatieven voor diversiteit en maat schappelijk belang krijgen de ruimte 

Zuidas Amsterdam ziet dit als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door samen te werken met publieke en 

private partijen. Particulieren kunnen - eventueel met hulp van de gemeente - een fonds vullen om kleinere particu

liere initiatieven te bekostigen . Dit is duurzaam, omdat de initiatieven op de lange termijn bindmiddel kunnen zijn. 

Ook het Holland Financial Centre, een insteliing die in Zuidas komt, kan daaraan bijdragen. 

Actor 80rging Inspanning Opmerkingen 

Overheid X Storten in het fonds en aandragen van initiatieven 
~~~----------------~ 
ZA 

Markt X Storten in het fonds en aandragen van initiatieven 
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17. Part ijen in Zuidas dragen bij aan ontwikkeling elders in de wereld 

Bijvoorbeeld door de visie op het gebied van duurzame ontwikkeling uit te dragen en ervaring op dit vlak beschik

baar te stellen aan projecten in Nederland, Europa en elders. Maar ook door rekening te houden met oneigenlijke 

concurrentie (Zuidas moet echt iets toevoegen ten aanzien van bestaande gebieden in Nederland) en met ongelijke 

kansen voor ontwikkeling elders in de wereld. 

Actor 

Overheid 

ZA 

Mark! 

~ 
'(j;\.1 

Borging Inspanning 

X 

X 

X 

(j 

Opmerkingen 

Kiezen voor versterking aantrekkingskracht Zuidas (Amsterdam) voor 
bepaalde bedrijven 

Behartigen belang van ontwikkeling Zuidas voor Nederland 

Met name grote bedrijven vullen zo maatschappelijke verantwoorde
lijkheid in 

18. Kleinschalige creatieve en innovatieve bedrijvigheid krijgt in Zuidas de ruimte 

Dit om op lange termijn voorbereid te zijn op veranderingen in de economie. Nieuwe bedrijvigheid speelt sneller op 

veranderingen in. Bovendien komen er zo nieuwe ideeen op in Zuidas. Bij de gronduitgifte en projectontwikkeling 

moet rekening gehouden worden met deze initiatieven. 

Actor 

Overheid 

ZA 

Mark! 

Borging Inspanning 

X 

X 

X 

Opmerkingen 

Bijdragen aan ontwikkeling kleinschalige bedrijvigheid 

Ruimte reserveren voor kleine bedrijven 
--'------

Ruimte en eventueel financie le middelen reserveren voor kleine 
bedrijven (eventueel via fonds of Holland Financial Centre) 

19. Partijen in Zuidas communiceren doelstellingen breed en betrekken stakeholders 

Zuidas Amsterdam communiceert haar duurzaamheidsdoelstellingen met aile betrokkenen bij Zuidas, om bl ijvend 

duurzaam gedrag te bevorderen. Ook overheid en marktpartijen betrekken burgers en klanten bij communicatie en 

participatie. 

Actor Borging Inspanning Opmerkingen 

Overheid X Extra inspanningen 

ZA X Extra inspanningen 

Mark! X Extra inspanningen 

20. Het voorzieningenaanbod in Zuidas is divers, verbindend en gebruikersgericht 

Zuidas kent al een goede mix van voorzieningen en instellingen. Waar mogelijk moet deze geoptimaliseerd worden 

voor een duurzaam gebruik door meerdere doelgroepen. 

Actor Borging 

Overheid 

ZA X 

Mark! 

( 0 (j 

Inspanning 

X 

X 

Opmerkingen 

Zorgdragen voor basisvoorzieningen, samenwerking stimuleren 

Geborgd in opeenvolgende Visies 

Ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed, samenwerking met 
bedrijfsleven 
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21. Gebouwen zijn f lexibel en multifunctioneel ontworpen 

De verdiepingshoogte van ten minste 3,3 meter draagt hieraan bij, evenals andere richtlijnen voor ontwerp en 

constructie; zodat de gebouwen geschikt zijn voor de huidige vraag, maar ook op termijn voor andere en nieuwe 

functies. Bovendien moeten de gebouwen gedurende de week en de dag zo efficient mogelijk gebruikt worden. 

Actor 

Overheid 

ZA 

Markt 

Borging 

x 

Inspanning 

x 
x 

x 

/.--

Opmerkingen 

Mogelijkheden bouwvergunning 

Onder meer geborgd met verdiepingshoogte, verdere uitwerking in 
Beeldkwaliteitplan 

Optimalisatiemogelijkheden. Meer gebruik is meer inkomsten. 

22. Woningen voldoen blijvend aan int ernationale woonwensen 

Het ontwerp en de indeling van woningen voldoen ruim aan internationale kwaliteitseisen en zijn geschikt voor 

mensen van verschillende afkomst en cultuur, nu en in de toekomst. Zo is in Zuidas een op de toekomst gerichte 

manier van wonen mogelijk. 

Actor 

Overheid 

ZA 

Markt 

Borging Inspanning 

x 
x 
x 

Opmerkingen 

Apart woonbeleid voor Zuidas 

Facil iteren voor prettige woonomgeving voer verschillende culturen 

Op te pakken door markt. Woningen voer internationale doelgroepen 

23 . De sociale, culturele en educatieve voorzieningen zijn open en toegankelijk 

Voorzieningen kunnen bijvoorbeeld voor een bepaald gedeelte of een bepaalde tijd openbaar toegankelijk zijn 

voor aile ge"interesseerde bezoekers of juist open huis houden specifiek voor bewoners en werknemers. Verruimde 

openingstijden en lage financiele drempels maken deze voorzieningen tot ontmoetingsplaatsen en gemeen

schapsplekken; ook voor expats. 

Actor Borging Inspanning Opmerkingen 

Overheid X Extra inspanningen 

ZA X Extra inspanningen 

Markt X Extra inspanningen 

24. Openbare ru imte en speelplaat sen zijn door de he Ie week toegankelijk en bruikbaar 

Hierbij valt onder andere te denken aan het medegebruik van schoolpleinen buiten schooluren, het tijdens werkuren 

gebruiken van sportterreinen. 

Actor Borging Inspanning Opmerkingen 

Overheid X Mu ltifunctioneel gebruik sport- en speelplaatsen 

ZA X In de opeenvolgende Visies 

Markt X Optimalisatiemogelijkheden. Meer gebruik is meer inkomsten. 
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Materialen 

25. Bij gebouwontwikkelingen wordt verantwoord materiaa lgebrui k aangetoond 

Hierin dienen aile aspecten van materiaalgebruik mee te wegen, van totstandkoming tot energieverbruik, van herge~ 

bruiksmogelijkheden tot afbraakproces. Ontwikkelaars kunnen hier vorm aan geven door een van de beschikbare 

systemen voor certificering te gebruiken (BREEAM, LEED, Greencalc of gelijkwaardig). 

Actor 

Overheid 

ZA 

Markt 

Borging 

X 

.r • ••• 

Inspanning Opmerkingen 

Is bouwsteen van landelijk en lokaal milieubeleid 

X Ontwikkelaars kunnen aansluiten bij Dutch Green Bui lding Council 
---

26. Er zijn geen schadelljke effecten van mat erialen toegepast in Zuidas 

Dit geldt zowel voor de open bare ruimte als de gebouwen. Het gaat om materialen die schadelijke effecten op het 

milieu kunnen hebben (bod em, water, lucht). In gebouwen mogen deze materialen aileen worden teegepast als de 

fabrikant ze na gebruik weer terugneemt. 

Actor Borging Inspann ing Opmerkingen 

Overheid X X Geborgd in zwarte lijst, zelf toepassen in openbare ruimte 

ZA X Geborgd in zwarte lij st~ _____________ _ 

Markt X __________ Toepassen in gebouwen 

<> 

I • \1IJ 
00 •• ~ ••• -

27. Het verbruiken van inrichtingsmat eriaal in Zuidas is duurzaam 

Zuidas Amsterdam pleit voor nieuwe concepten voor {won ing)inrichtingsmateriaal dat slijt. Vloerbedekking en schei

dingswanden zijn daarvan een voorbeeld. Het leasen van vloerbedekking betekent bijvoorbeeld dat de fabrikant het 

materiaal weer gebruikt of terugneemt voor hergebruik of recycling. Dit verhoogt de kwaliteit en de betrokkenheid 

van de gebruiker. Dergelijke mogelijkheden zijn voorhanden. 

Actor Borging Inspanning Opmerkingen 

Overheid X 

ZA X Stimuleren 
------------------ ---
Markt X Positieve uitstraling 

----- ~----

.r • ••• 
28. Via de code of conduct tonen leveranciers hun inzet voor duurzame mat erialen en product en 

Zuidas Amsterdam stelt een code of conduct op - niet aileen veor leveranciers aan bedrijven in Zuidas, maar voor 

allerlei opdrachtnemers en partners. 

Actor 

Overheid 

ZA 

Markt ... ••• 

Borging Inspanning 
-"------

X 

X 

X 

Opmerkingen 

Amsterdam zelf hanteert de leidraad Duurzaam Inkopen 

Op te stellen door Zuidas Amsterdam 

Veel marktpartijen hanteren dergelijke codes al 
----------------
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29. De gebouwen in Zuidas zijn opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen 

Door slim ontworpen gebouwen met geprefabriceerde onderdelen en waar mogelijk hernieuwbare materialen kan 

zowel de hoeveelheid aan te voeren als de hoeveelheid af te voeren materiaal (afval) worden beperkt. 

Actor Borging lnspanning Opmerkingen 

Overheid 

ZA X Uit te werken in Beeldkwaliteitplan 

Markt X Is kostenbesparing 

~ • () 

@ •• mJ ••• 

Afval 

30. Beuwers tonen hergebruik restmateriaal en afval aan 

Oit om extra logistiek te voorkomen en hergebruik te bevorderen. Concreet houdt dit in dat ontwikkelaars en bouwers 

aantonen of en hoe restmateriaal en afval wordt opgeslagen, afgevoerd en verwerkt . 

Actor 

Overheid 

ZA 

Markt 

Borging 

••• ••• 

lnspanning Opmerkingen 

X Is nog geen norm 

X Kostenbesparing voor bouwers (restmateriaal wordt opgekocht) 

31. De bouw vindt p laats op basis van nette geen afval 

Oat wil zeggen : bij gebouwontwikkelingen is de hoeveelheid afgevoerd bouwmateriaal niet hoger dan de hoeveel

heid hergebru ikt of gerecycled materiaal die is gebruikt om de bouw mogelijk te maken. De schaarste aan sommige 

grondstoffen maakt d it tot een profij telijk principe. 

Actor Borging Inspann ing Opmerkingen 

Overheid 

ZA 

Markt X Mogelijk samen met Dutch Green Bui lding Council 

32. Er komt een beter alternatief voer het verzamelen en vervoeren van huishoudelijk en bedrijfsafval 

Gedacht moet worden aan systemen met zo min mogelijk (auto) transportbewegingen of aan een ondergronds 

afvaltransportsysteem in Zuidas. Markt en overheid moeten hierin samen optrekken. 

Actor Borging 

Overheid 

ZA 

Markt 

~ 
'Q;\j, @ 

Inspann ing 

X 

X 

X 

• () 

•• \TIl ••• 

Opmerkingen 

Aansluiten bij inspanningen Afvalbedrijf 

Uitwerken in Afvalstrategie Zuidas en ruimtelijke verkenning Upside 
Down 
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33 . Er komt een alternatief om afval te beperken 

Bijvoorbeeld een kringloopcentrum waarin spullen kunnen worden opgeknapt en verkocht. Bovendien biedt dit 

mensen de kans spullen kwijt te raken waarmee anderen weer worden geholpen. 

Actor Borging Inspanning Opmerkingen 

Overheid X Extra inspanningen 

ZA X Uit te werken in afvalstrategie 

Markt X Extra inspanningen 

0 ~ () • •• ••• 
34. Zuidas heeft een afvalinzamelsysteem dat scheiding naar soort mogelijk maakt 

Het afvalinzamelsysteem is zo efficient mogelijk en biedt scheiding naar soort. De afvalenergiecentrale van het Afval

bedrijf van Amsterdam kan plastic en blik scheiden, maar voor papier, glas, textiel, groenafval (kan via rio Ie ring) en 

chemisch afval is aparte verzameling nodig. Afvalinzameling in de gebouwen moet hierin faciliteren en aansluiten 

op het (ondergrondse) afvalinzamelsysteem. Er moeten plekken zijn voor (gescheiden) afvalopslag in de open bare 

ruimte, voor afval van bewoners, bedrijven en bezoekers. 

Actor 

Overheid 

ZA 

Markt 

~ 'U'U 

Barging 

X 

() • •• ••• 

Inspanning 

X 

X 

X 

35. Gebruikers in Zuidas beperken hun afval 

Opmerkingen 

Stadsdeel en Waternet 

Uit te werken in afvalstrategie 

Geen concessies maken voor inzamelen bedrijfsafval 

Toepassing van cradle to cradle-principes. Reductie door verantwoord inkopen, duurzaam gebruik, hergebruik, recy

cling, upgrading et cetera. Via code of conduct inspanningsverplichting vragen aan bedrijven, eigenaren en verhuur

ders. Minder afval betekent ook dat er minder ruimte nodig is voor het opslaan van afval. 

Actor Borging 

Overheid 

ZA 

Markt 

Inspanning 

X 

X 

X 

Opmerkingen 

Prikkels om afvalproductie terug te brengen 

code of conduct opstellen 

Kostenbesparing 
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Transport en mobiliteit 

36. De f ietsinfrastructuur is van hoog niveau, veilig en f ijnmazig 

Op te pakken door ontwerpers van wegen en openbare ruimte. Voldoende fietsvoorzieningen, zoals stallingen 

faci literen. De fiets kan bijna overal kemen, aileen het allerlaatste deel van de re is is als voetganger. Er moet veel 

aandacht zijn voor veilige oversteekplaatsen voor fjetsers. 

Actor 

Overheid 

Borging Inspan ni ng Opmerkingen 
------~~----~--~--~ 

ZA 

Markt 

x 
X 

X 

Hoofdnet fietsen uitbreiden met f ijnmazig fietsnetwerk 

Samenwerking met Fietsersbond en Locker 

Fietsenstall ingen in bedrijfspanden 

37. Er zijn voldoe nde parkeerplaatsen beschikbaar voor autodeelsyste me n 

Beschikbaar te stellen door overheid, ontwikkelaars en bedrijven. Zuidas Amsterdam kan hierop toezicht houden en 

zoekt eventueel een partner voor exploitatie van een autodeelsysteem. 

Borging Inspanni ng Opmerkingen Actor 

Overheid 

ZA 

X 

X 

Parkeerplaa tsen in de openbare ruimte beschikbaa r ste llen I verkopen 

Regierol 

Markt X Deze parkeerplaatsen leveren nog altijd geld op. Daarnaast positief 
imago. 

~-------

38. Partijen in Zuidas leveren extra inspanningen om de modal split te verbet eren 

Autogebruik in geheel Zuidas moet teruglopen naar twintig procent in 2020 tot tien procent in 2030. Woningeige

naren (corporaties), bedrijven, winkels en instellingen kunnen deze ambitie voor de eigen huurders, werknemers en 

bezoekers overtreffen door extra maatregelen te nemen. 

Actor Borging Inspanning Opmerkingen 

Overheid 
-------------------------------------

ZA 

Markt X Fiets en OV abonnementen aanbieden, promotie 

39. Bewoners zender eigen auto besparen geld 

Bewoners zonder auto worden niet verpl icht een (ondergrondse) parkeerplaats te kopen of te huren. 

Actor 

Overheid 

ZA 

Markt 

Barging 

X 

Inspanning Opmerkingen 

X Voor vee I bewoners is het al goedkoper 
----------------------
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40. Voertuigen van halterende OV-bedrijven voldoen aa n de hoogst e normen 

Voor C02-uitstoot geldt moment de Euro-5-norm; het GVB heeft zich hier al aan gecommitteerd . Ook wat betreft 

geluidsoverlast moeten de voertuigen state of the art zijn. 

Actor 

Overheid 

ZA 

Markt 

Borging 

x 

Inspanning 

x 
Opmerkingen 

Aandachtspunt bij verdeling vervoersconcessies (DIW en Stadsregio) 

Vervoersbedrijven reageren al op de markt er is ruimte om nog meer 
te doen 

41 . Openbare ruimte en infrastructuur in Zuidas nodigen uit tot wandelen en flaneren 

Aantrekkelijke open bare ruimte inclusief zitgelegenheden en veilige infrast ructuur. Aile re izigers in Zuidas zijn op een 

gegeven moment wandelaar. 

Actor Borging Inspanning 

Overheid X 

ZA X 

Markt 

0 • 00 •• 0 

••• ~ 

Opmerkingen 

Prioriteit voetganger bij ontwerp infrastructuur, goed beheer open
bare ruimte 

Uitwerken in Beeldkwaliteitplan en projectplannen 

42. De parkeerfaciliteiten in Zuidas sluiten aan bij de beoogde modal split 

Fietsparkeren moet worden uitgebreid tot een plek per bewoners of werknemer (g lobale norm). Autoparkeren wordt 

teruggedrongen met twintig procent ten opzichte van de norm en voor 2030. Parkeren in het dok en gebruik maken 

van duurzame parkeerconcepten kost de reiziger minder moeite (tijd en geld) dan midden in het centrum op maaiveld 

parkeren. 

Actor 

Overheid 

ZA 

Markt 

Borging Inspanning Opmerkingen 
~~----~ ~--~--~~----------

Vooral een uitstekend openbaar vervoer en veel fietsenstallingen in de 
openbare ruimte 

Goede autoparkeerfacil iteiten in het dok 

Inpandig fietsparkeren 

43. Buiten het net van hoofdwegen en stadsstraten zijn de straten ingericht als een 30-ki lometerzone 

Hierdoor worden geluidshinder en uitstoot tot het uiterste minimum beperkt, is de straat veiliger en zijn de voor

waarden voor doorstroming beter. In de stadsstraten rijden bus en tram met normale snelheid (50 kilometer per uur). 

De Rijksoverheid kan aan een verbeterde leefomgeving bijdragen door op korte termijn de maximumsnelheid op de 

A 10-Zuid terug te brengen naar 80 kilometer per uur, zoals snelwegen in andere hoogstedelijke gebieden. 

Actor Borging 
-----
Overheid 

ZA 

Markt 

Inspanning 

X 

X 

Opmerkingen 

Beleidskeuze voor Zuidas (gemeente) en A10-Zuid (Rijk) 

Beeldkwaliteitplan en deelprojecten 

25 



44. De distributie in Zuidas gebeurt via loading docks en emissievrij natransport 

Loading docks op strategische plekken(bijvoorbeeld langs waterstructuren) van waar transport naar de eindlocatie 

gemakkelijk en duurzaam kan plaatsvinden. Zuidas Amsterdam ondersteunt nieuwe concepten op het gebied van 

bevoorrading van zowel woningen als bedrijven met een betere logistiek en minder transport. Het dok en vooral de 

servicelaag bieden hiervoor grote kansen . 

Actor Borging Inspanning Opmerkingen 

Overheid 

ZA x x Uitwerking in projectplannen en Upside Down 

Markt x Efficientere distributie 

45. In Zuidas is de infrastructuur aanwezig voor effectief mobiliteitsmanagement 

Te denken valt aan te leconferenceplekken, WIFI-mogelijkheden en andere ICT-toepassingen om thuiswerken, tele

werken en vergaderen op afstand te vergroten. Smart work centers in bijvoorbeeld het WTC, de RAI, de VU of Zuidas 

Amsterdam Bright City behoren tot de mogelijkheden . 

Actor 

Overheid 

ZA 

Markt 

Borging Inspanning 

x 
x 
x 

Opmerkingen 

Extra inspanningen 

Aansturen op actief mobiliteitsmanagement 

Bedrijven kunnen met smart work centers kosten besparen 

46. In Zuidas bevinden zich infrastructuur en voorzieningen voor schoon reizen 

Bijvoorbeeld oplaadpunten voor elektrische voertuigen (auto's en scooters), een (veilig) tankstation voor schone(re) 

brandstoffen, een tramnet voor goederenvervoer en op termijn wellicht laad- en losplaatsen voor vervoer over 

water. 

Actor Borging Inspanning Opmerkingen 

Overheid x Groot draagvlak binnen gemeente, Zuidas betrekken bij inspanningen 

ZA x Ruimte reserveren in openbare ruimte 

Markt x Bedrijven als CityCargo, Mr.Green en Hopper springen hier op in 
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Microklimaat 

47. Wate rbe rging kan binnen het gebied plaatsvinden 
Zuidas is zodanig ontworpen en uitgevoerd dat de voorziene veranderingen van het klimaat (meer en intensievere regen) 

de komende 2S jaar binnen het project kunnen worden opgevangen. Waternet is hierbij de logische partner. 

Actor 

Overheid 

ZA 

Mark! 

80rging 

X 

X 

Inspanning 

X 

X 

X 

Opmerkingen 

Inspanningen SpongeJob toepassen (Waternet) 

Inspanningen SpongeJob toepassen 

Maatregelen aan gebouwen (daken) 

48. Het ontwerp van gebouwen is gericht op een prettig binnenklimaat 

Gebouwen in Zuidas worden zo ontworpen en uitgevoerd dat warmte eerder wordt weerkaatst dan geabsorbeerd, 

om extra hoge temperaturen in de zomernamiddag te voorkomen. Terugdringen van urban heat island effect. 

Actor 

Overheid 

Borgmg Inspanning Opmerkingen 

Uit te werken in Beeldkwaliteitplan ZA 

Mark! 

X 

X Extra mogelijkheden voor profilering voor ontwikkelaars en architecten 
---

49. Het straten- en gebouwenpatroon leidt niet tot substantiele windhinder 

Het patroon wordt bijvoorbeeld zo ontworpen dat de windhinder 95 procent van de tijd gering zal zijn en slechts in 

vier procent van de tijd matig tot sterk. 

Actor Borgmg Inspanning Opmerkingen 

Overheid 

ZA X Uitwerken in Beeldkwaliteitplan. Ook letten op fasering. 

Mark! 

50. Gebouwen profiteren optimaal van zon licht en zonnewarmte 

Opdrachtgevers sturen op ontwerpen waarbij zo vee I en slim mogelijk geprofiteerd wordt van zonlicht en van zonne

warmte in winter, voor en najaar. Hiermee kan ook de behoefte aan verlichting en koeling worden teruggedrongen. 

Actor 

Overheid 

ZA 

Mark! 

Borging Inspanning Opmerkingen 

X Op te pakken door ontwikkelaars 

I 
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51 . Het buitenklimaat in Zuidas is aantrekkelijk 

Te denken valt aan terrassen in de zon en uit de wind. Bomen voor zuurstof. Eventueel kan het verdampen van water 

bijdragen aan de verbetering van het buitenklimaat op warme dagen. 

Actor 

Overheid 

ZA 

Markt 

Borging 

Ecologie en landschap 

Inspanning 

x 
x 

Opmerkingen 

Uit te werking in Beeldkwaliteitplan 

Verblijven aan Zuidas leidt tot omzet 

52. Nieuw groen is hoogwaardig en beter ontsloten v~~r gebruikers 

Zuidas Amsterdam kan het verlies aan groen in het gebied compenseren met nieuw en kwalitatief hoogwaardiger 

groen in het gebied. Buiten Zuidas zijn de mogelijkheden voor ecologie en landschap groter. Het buitengebied (de 

Amstelscheg en het Amsterdamse Bos) wordt beter ontsloten, en initiatieven voer toevoeging van landschappelijke 

en ecologische waarde kunnen gestimuleerd worden. Het meest geeigende instrument daarvoor is het Groeifonds 

Groen. 

Actor Borging Inspanning Opmerkingen 

Overheid X 

ZA X X 

Markt X 

~ () 00 
0 :::::= 

Investeringen om binnen en buiten Zuidas waarde toe te voegen 

Nieuw kwalitatief groen via Beeldkwaliteitplan, beheren Groeifonds 
Groen 

------------------------------------
Investeringen om binnen en buiten Zuidas waarde toe te voegen 

53. De grachten in Zuidas vormen een ecologische verbinding 

Dit wordt versterkt door waar mogelijk natuurvriendelijke oevers en verbindingselementen onder of door barrieres 

aan te leggen. Dit geldt met name voer de Boelegracht als verbinding tussen Amstelscheg en Schinkel. De officiele 

ecologische verbinding loopt door het Gijsbrecht van Aemstelpark ten widen van Zuidas. 

Actor 

Overheid 

ZA 

Borging Inspanning Opmerkingen 

X Verbindingen aanbrengen (Waternet) 

X Ruimte reserveren voor natuurvriendelijke oevers. Verder in te vullen in 
Beeldkwaliteitplan. 

---------------------------------~--------------
Mark! 

28 



\ 

54. Er worden zo vroeg mogelijk in het bouwproces nieuwe bomen geplant 

Uit te voeren in de verschillende deelprojecten en aileen met het vooruitzicht dat de bomen kunnen blijven staan. 

Actor Borging !nspanning Opmerkingen 

Overheid X 

ZA X Via projectmanagement op sturen 

Mark! X 

00 
~ - 0 

55. Er is structurele aandacht voor het verminderen van de geluidhinder 

Met name het bestrijden van het bouwlawaai. Hierdoor wordt de habitat van de fauna beschermd. Bovendien is minder 

geluidshinder beter voor bouwvakkers en anderen die rond de bouwplaats wonen, werken of vertoeven. 

Actor __ ---"6-'0_r9" i_n-=9'---__ ! nspa nni _ n-=9'---_-'O-"p_merkingen 

Overheid Duidelijke regels 

ZA 

X 

X Belangrijk voor het maatschappelijk draagvlak voor het bouwen bij de 
omwonenden 

------'--
Mark! X Betere omstandigheden veor bouwers, meer draagvlak voor het 

project 

56. Zuidas heeft voldoende plekken in het groen waar water langzaam kan bezinken 

Dit om de vertraagde afvoer van regenwater te maximaliseren en bergingscapaciteit te vergroten. Aanvullend dient 

water afgeleid te worden naar plekken met planten die het water kunnen opnemen. Aandacht voer het maaiveld

relief is hierbij essentieel. 

Actor Borging lnspanning Opmerkingen 
---------~~----~ ~~--~--~----------------------------
Overheid X Ideeen uit SpongeJob (Waternet) toepassen 

ZA X Slim ontwerp groene plekken 

Mark! 

57. Waar mogelijk is de be planting functioneel, esthetisch en ecologisch waardevol 

Een voorkeur voor inheemse soorten, die ook bestand zijn tegen de voorziene klimatologische veranderingen. zoals 

droogte in de zomer en wateroverlast. 

Actor Barging Inspanning Opmerkingen 
-----

Overheid X Extra inspanningen 
------------- ------

ZA X Slim ontwerp greene plekken 

Mark! X 
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58. De ecologische waarde van plekken in het Zuidasgebied is zichtbaar 

Overheden en bedrijven kunnen dit laten zien. Zuidas Amsterdam kan informatie verstrekken over waardevolle 

plekken en wandelingen samenstellen. 

Actor 

Overheid 

Borging !nspanning Opmerkingen 

X Informatie van het stadsdeel 

ZA X X Voorbeeld: informatiebordjes bij bomen Zuidplein 

_M_a_r_kt ___________ X ______ M_o--'g __ e_li'-jk_h_e_d_e_n_tot sponsoring bijzondere plekken 

59. Gebouwen in Zuidas hebben waar mogelijk groene, recreatieve en ecologische daken 

Groene daken hebben recreatieve en ecologische waarde. Ze leveren verbeterde isolatie en een vertraagde afvoer 

van regenwater op. Daarmee zijn zij kostenbesparend en voegen ze waarde toe aan het gebied, ook vanuit steden

bouwkundig oogpunt. 

Actor 

Overheid 

ZA 

Markt 

Borging !nspanning 

x 

x 
X 

I • ••• 

Opmerkingen 

Goed inrichten ter vergroting van de vertraagde afvoer van regen
water 

Uitwerken in Beeldkwaliteitplan 

Investeringen gepaard met kostenbesparingen . Duurzame profilering. 

60. Zuidas biedt nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen 

De unieke verzameling hoogbouw temidden van groengebieden biedt (t rek)vogels een goede rustplek. Bij sommige 

kantoorgebouwen in Zuidas is al nestgelegenheid aangebracht. 

Actor Borging Inspanning Opmerkingen 

Overheid 

ZA 

Markt X X Simpel te realiseren 

~ • •• '(j;'\j, ••• 
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5. IMPLEMENTATIE 

In dit hoofdstuk worden de bij duurzame ontwikkeling 

van Zuidas betrokken partijen en hun rollen beschreven, 

de managementopgaven op gebiedsniveau bij de 

uitvoering van het duurzaamheidsplan, en de opgaven 

voor projectmanagement. 

Rollen en partijen 
De partijen die kunnen bijdragen aan de duurzame 

ontwikkeling van Zuidas zijn overheden, ontwikke~ 

laars en meeontwikkelende partners, de Dutch Green 

Building Council, overige instellingen en bedrijven en 

gebruikers, en - binnen Zuidas Amsterdam - de directie, 

projectmanagers en supervisors en adviseurs. 

Zuidas Amste rdam en d e gemeente Amste rdam 

Zuidas Amsterdam is een publiek-private onderneming 

(in oprichting) met twee belangrijke rollen: zij ontwik· 

ke lt een stuk stad en is opdrachtgever voor werken 

en diensten. In beide rollen heeft ze grote invloed. 

Zuidas Amsterdam kan duurzame ontwikkeling initieren, 

regisseren, faciliteren, stimuleren, beheren en monitoren, 

maar ook dwingen, straffen en belonen. Ook andere 

partijen kunnen initiator of regisseur zijn. Per initiatief of 

thema moet Zuidas Amsterdam zijn rol bepalen, waarb ij 

de verbindende reg ierol vee I kansen biedt. Zuidas als 

faci litator vergt nieuwe inspanningen. Waar mogelijk 

moet Zuidas stimulerend zijn naar andere partijen. 

Zuidas Amsterdam doet dat in een omgeving die wordt 

geregisseerd door de gemeente Amsterdam. Zuidas 

Amsterdam gaat ver in de ambi tie voor een duurzame 

ontwikkeling, maar kan dat aileen als de gemeentelijke 

overheid haar mogelijkheden ten volle benut en de 

grenzen van de mogelijkheden opzoekt. De gemeente 

kan zo nodig eisen taakstellend maken, bij voorkeur de 

eisen zoals die in het vorige hoofdstuk zijn verwoord. 

Voor duurzame ontwikkeling is ook het individuele en 

collectieve gedrag van gebruikers van belang. Voor 

een zo groot mogelijk draagvlak zal Zuidas Amsterdam 

afspraken maken met bedrijven, verhuurders en ontwik· 

kelaars. Hiervoor wordt een zogenoemde code of 

conduct opgesteld. Hierin leggen partijen de intentie 

vast er alles aan te doen om aan het duurzaamheidsplan 

en de doelen en eisen te vo ldoen, en waar mogelijk 

duurzame waarde toe te voegen. Het duurzaamheids· 

plan is een (digitale) bijlage bij de code of conduct. 

De gemeente Amsterdam kan via vergunningen, 

bestemmingsplannen en andere publiekrechterlijke 

instrumenten invloed uitoefenen. De gemeente kan 

de Dienst Milieu en Bouwtoezicht inzetten voor het 

toetsen aan vergunningen, en heeft ook andere 

(beleids)p lannen en - programma's ter beschikking. 

Overige overheden 

De Zuidas maakt dee I uit van Amsterdam, Nederland 

en Europa. De verschillende overheden hebben grote 

impact op de duurzaamheid in het gebied. Denk hierbij 

aan beleid op het gebied van gedragsbe·invloeding 

(rekeningrijden) en investeringen in de OV-infrastuctuur. 

Dergelijke zaken vallen grotendeels buiten de invloeds

feer van Zuidas Amsterdam. 

Ontw ikkelaars en meeontw ikkelende partners 

Ontwikkelaars worden uitgenodigd ontwikkelingen 

zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Velen stellen zich 

inspirerend en vernieuwend op en denken mee. am 

een gelijk speelveld te bereiken en ontwikkelaars verder 

te inspireren, zal Zuidas Amsterdam hen vragen het 

hoogste duurzaamheidskwaliteitsniveau na te streven 

en dit via certificering aan te ton en, de code of conduct 
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te ondertekenen en zelf te laten zien hoe men kwaliteit 

en duurzame waarde toevoegt. Met dit laatste kunnen 

ontwikkelaars zich echt onderscheiden ten opzichte van 

de markt en de concurrentie. In het deelgebied Ravel 

werken ontwikkelaars mee aan de duurzaamheidscriteria 

voor het gebied. Dit is een goed voorbeeld van samen

werking in het duurzaamheidstreven, zonder waarde

creatie en marketing uit het oog te verliezen. 

Dutch Green Building Council 

De Dutch Green Building Council (DGBC) gaat een 

duurzaamheidslabel ontwikkelen voor de Nederlandse 

markt op basis van BREEAM. Hiermee wordt de duur

zaamheid van gebouwen inzichtelijk gemaakt en wordt 

aangesloten bij internationale standaarden. De DGBC 

heeft in de eerste plaats ten doel een bijdrage te leveren 

aan een duurzame ontwikkeling van de gebouwde 

omgeving door het ontwikkelen, bedrijven en onder

houden van een duurzaamheidscertificaat voor bouw

werken in Nederland. De criteria schrijven niet voor hoe 

doelstellingen moeten worden berelkt, maar laat de 

invuliing over aan de markt. Daardoor wordt innovatie 

gestimuleerd. De tijdsfactor speelt een belangrijke roJ. 

Nieuwe inzichten, verscherpte regelgeving en betere 

kosten-batenverhoudingen zullen er toe leiden dat 

het duurzaamheidsniveau regelmatig naar boven zal 

worden bijgesteld. 

In Zuidas zal het gebied Ravel de pilot zijn van de 

DGBC en certificering van gebiedsontwikkeling. Door 

de duurzaamheid van het gebied inzichtelijk te maken, 

worden partijen gestimuleerd om de omgeving nadruk

kelijk te betrekken bij de ontwikkeling van gebouwen. 

De duurzaamheid van gebieden wordt hierdoor meer 

dan de som der delen. Veel van de in Zuidas actieve 

ontwikkelaars hebben zich al aangesloten, evenals de 

gemeente Amsterdam. Er is regelmatig afstemming 

tussen de initiators van de DGBC en managers van 

Zuidas Amsterdam. 

Overige instellingen en bedrijven 

De Vrije Universiteit, Amsterdam Bright City, Joop 

van den Ende Foundation, Stage Entertainment, 

het St. Nicolaaslyceum, Accenture en ABN-Amro 

zijn slechts enkele van de instellingen en bedrijven 

in Zuidas die zich op een duurzame en maatschap

pelijk verantwoorde manier profileren. Momenteel 

loopt een aantal duurzame initiatieven: het opzetten 

van kennisinsteliingen, samenwerkingsverbanden 

tussen bedrijfsleven en onderwijs, het organiseren 

van sportieve evenementen, het stimuleren van maat-

schappelijke relevante projecten in Zuidas en het 

beschikbaar stellen van kunst uit collecties voor de 

openbare ruimte. Zuidas Amsterdam blijft initiatieven 

faciliteren en stimuleren. 

Gebruikers 

Duurzame principes worden ook toegepast op gebrui

kersniveau in Zuidas, door gebouweigenaars, bewoners, 

ondernemers en werknemers: de consumenten. Voor 

dit niveau kunnen en moeten de bij de ontwikkeling 

betrokken partijen geen regels willen opstellen, maar 

zij kunnen wei het goede voorbeeld geven, prikkelen, 

innovatie stimuleren en samenwerken in aansprekende 

initiatieven waar iedereen aan mee kan doen. 

Interne organisatie 

Ook binnen de organisaties van Zuidas Amsterdam en 

de gemeente kunnen en moeten verschillende partijen 

in hun werkzaamheden bijdragen aan duurzame 

ontwikkeling. De rol van de gemeentelijke organisatie 

valt buiten het bestek van dit plan. Belangrijke actoren 

voor duurzame ontwikkeling bij Zuidas Amsterdam iljn 

de volgende. 

• De directie 

De directie is eindverantwoordelijk voor de duur

zame resultaten van het project. Zij moet aansturen 

op de managementopgaven (gebiedsmanagement 

en projectmanagement) en de focus op duurzaam

heid gedurende aile fasen. 

• Projectmanagers 

De projectmanagers zijn verantwoordelijk voor het 

toepassen van de ambities uit de Visie Zuidas 2007 

en ambities en doe!en uit het duurzaamheidsplan in 

de deelprojecten in Zuidas. Zij werken samen met 

bouwmanagers van ontwikkelaars die verantwoor

delijk zijn voor de duurzame principes te implemen

teren en de resultaten te laten zien 

• Supervisors en adviseurs 

De supervisors beoordelen projecten in Zuidas op 

onder meer kwaliteit, architectuur, stedenbouw en 

(kunst)waarde. Duurzaamheid is hier een specifiek 

onderdeel van. Zij kunnen - samen met overige 

adviseurs en ontwerpers - in een vroeg stadium 

bijsturen, zowel door ontwerpen te toetsen als door 

hen suggesties te geven om waarde toe te voegen. 
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Gebiedsmanagement 
De onderneming Zuidas Amsterdam speelt samen met 

de gemeente Amsterdam een cruciale rei in de effec~ 

tieve implementatie van het duurzaarnheidsplan. Hier

veor zijn overzicht en stu ring door de hele ontwikkel ing 

nodig. De in hoofdstuk 3 ge'introduceerde zes manage

mentopgaven op gebiedsniveau worden hieronder 

verder beschreven. 

Mobiliteitsmanagement 

Het verder optimaliseren van de modal split, met 

prioriteit voor fiets en voetganger, en veor openbaar 

vervoer ten opzichte van de auto; bijvoorbeeld door 

te anticiperen op uitbreiding van het tramnet, of door 

realisatie van gesubsidieerde of zelfs gratis fietsparkeer

voorzieningen. Dit in combinatie met 'zachte' maat

rege len, zoals het op elkaar afstemmen van vervoers

diensten en goede informatie. 

Zuidas Amsterdam zal- in samenwerking met aanbieders 

- een mobiliteitsprogramma in gang zetten om bewoners, 

bedrijven en overige gebruikers duurzame alternatieven 

te bieden . Tijdens de bouwfase stuurt de ondernem ing 

aan op goede informatievoorzieningen en uitstekende 

tijdelijke infrastructuur voor duurzame vervoerswijzen. 

De gemeente Amsterdam dient hier met goed beleid en 

effectieve implementatie op aan te sluiten. 

Parkmanagement 

Parkmanagement is gebruikelijk op het niveau van 

bedrijventerreinen, maar nog niet in een groot gebied 

als Zuidas. Het gaat om 

• het realiseren van collectieve logistieke voorzieningen 

• het beperken van individuele verkeersbewegingen 

• voorzieningen voor afvalreductie en -inzameling 

(om te voorkomen dat uiteindelijk twaalf tot twintig 

vuilniswagens permanent door Zuidas rijden) 

• het faciliteren van aansluiting op de collectieve 

warmte- en koudevoorziening die in ontwikkel ing is 

• het actief verhogen van de ecologische en land

schappelijke waarde van Zuidas 

• het realiseren van open bare ruimte van hoge kwaliteit 

en robuuste samenhang, als verbindend element voor 

het collectieve stedelijke leven. 

Zuidas Amsterdam zal - in samenwerking met leveran

ciers van goederen en energie, nutsbedrijven, over

heden, ontwerpers en technische specialisten - inzetten 

op parkmanagement. Daarbij wordt onder meer 

gebruik gemaakt van duurzame energie(levering), inno

vatieve technologieen, cradle to cradie-ideeen, de life 

cycle-benadering en ketenbeheersing . De gemeente 

Amsterdam dient hier met goed beleid en effectieve 

implementatie op aan te sluiten. 

Watermanagement 

Initiatieven nemen voor het minimaliseren van water

gebruik in Zuidas en maxima Ie retentie en gebruik 

van hemelwater in het gebied. Watermanagement 

ten behoeve van een efficient ontwerp, functione le 

drainagesystemen en slimme afvloeiing. Aandacht voor 

het maaiveldrelief op micro-, meso- en macroniveau 

is hierbij essentieel. Zuidas Amsterdam zal - in nauwe 

samenwerking met Waternet - het watermanagement 

zo duurzaam mogelijk vormgeven, met aandacht voor 

extreem weer en klimaatverandering in de toekomst. 

Te den ken valt ook aan het stimuleren van verant

woord watergebruik door huishoudens. De gemeente 

Amsterdam dient hier met goed beleid en effectieve 

implementatie op aan te sluiten. 

Constructiemanagement 

Minimalisatie van overlast tijdens de lange ontwikke

lingstijd en coordinatie van de vele bouwprojecten. 

Zuidas Amsterdam zal, in samenwerking met ontwikke

laars en bouwers, inzetten op constructiemanagement. 

Te den ken valt ook aan een strategie om ongevallen 

te beperken. Dit is in het belang van bewoners en 

gebruikers. De bevoegdheden liggen bij de gemeente 

Amsterdam (stadsdeel Zuideramstel). 
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Economisch management 

Hanteren of overtreffen van een enkelvoudige terugver

dientijd van tien jaarvoor milieu- en energiemaatregelen, 

conform het beleid van de gemeente Amsterdam en de 

Rijksgebouwendienst. Methoden toepassen voor whole 

life costing om de economische kosten en opbrengsten 

van (bouw)projecten en initiatieven te beoordelen. 

Zuidas Amsterdam zal dit economisch management 

verder vormgeven. Te onderzoeken is welke moge

lijkheden er zijn voor het stimuleren van duurzame 

maatregelen en projecten met een terugverdientijd 

die langer is dan gebruikelijk. Zuidas Amsterdam kan 

hierbij profiteren van al aanwezige financiele instel

lingen en de VU, maar ook van het op te richten 

Holland Financial Centre. De gemeente Amsterdam 

dient hier met goed financieel beleid op aan te sluiten 

en zo nodig middelen vrij te maken. 

Sociaal management 

Het via de deelprojecten realiseren van een uitgebalan

ceerde mix van programma's in aile ontwikkelingsfasen, 

inclusief sociaal-culturele voorzieningen en tijdelijke 

maatregelen en evenementen. Ook horen bij sociaal 

management onderwerpen als gezondheid en welzijn, 

onderwijs en training, veHigheid, diversiteit en commu

nicatie. Zuidas Amsterdam zal het sociaal manage

ment een continu grote rol geven met aile ruimte voor 

bottom up initiatieven en maatschappelijk ondernemen. 

Te denken valt ook aan het opzetten van een (tijdelijk) 

collectief trainingscentrum voor (schaars) constructie

personeel in Zuidas. Sociaal management kan dan ook 

gezien worden als een belangrijke gemeentelijke taak. 

De gemeente Amsterdam dient hier met goed sociaal 

beleid en effectieve implementatie op aan te sluiten. 

Projectmanagernent 
Het duurzaamheidsplan moet toegepast worden in 

elke projectfase - van het eerste conceptuele idee 

tot de evaluatie. Zo komen duurzaamheidprincipes 

terecht in ontwerp- en in plan- en bouwprocessen. Door 

opgaven en criteria uit te werken in planproducten 

kunnen managers sturen op duurzame ontwikkeling 

met ruimte voor nieuwe ideeen en specifieke project

ambities. Oit kan bijvoorbeeld door een actieplannen 

voor duurzame ontwikkeling op te nemen in startno

tities, project- en uitvoeringsbesluiten, stedenbouw

kundige plannen, inrichtingsplannen, programma's van 

eisen en ontwerpen. Zuidas Amsterdam kan monitoren 

door gebruik te maken van de principes van 'supervisie' 

(een expert beoordeelt plannen op duurzaamheid) en 

door projectmanagers specifieke verantwoordelijkheid 

te geven. Zuidas Amsterdam kan bepalen aan wie het 

gronden uitgeeft. Financiele overwegingen blijven 

belangrijk, maar er staat meer op het spel. Door zorg

vuldige uitgifte en heldere contracten (inclusief code 

of conduct) kan Zuidas Amsterdam het belang van een 

duurzaam procesen een duurzaam projectonderstrepen. 

Meer algemeen kan de code of conduct gebruikt worden 

om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, bijvoorbeeld 

door deze te laten ondertekenen door projectmede

werkers van Zuidas Amsterdam, gemeentelijke mede

werkers en andere bij het project betrokken partijen. 

De gemeente Amsterdam kan naast een actieve rol in 

de projecten en ontwerpprocessen, invloed uitoefenen 

via bestuurlijke besluitvorming, toetsen aan beleid en 

bestemmingsplannen en het beschikken over (bouw) 

aanvragen. De bouwvergunning is een belangrijk instru

ment waarmee de gemeente Amsterdam extra invloed 

kan uitoefenen op het behalen van duurzame doe len. 

Zuidasprojecten kennen over het algemeen de hieronder 

beschreven fasen. Het Sustainability Framework (bijlage 

2, op te vragen bij Zuidas Amsterdam) bevat templates 

die projectmanagers kunnen gebruiken om het proces 

te structureren, met een schematische procesweergave, 

inclusief op te leveren planproducten en terugkoppel

momenten. 

A. Projectbesluit 

In deze fase wordt bewustzijn gecreeerd, door de 

ambities uit de Visie Zuidas en het duurzaamheids

plan als onderlegger te gebruiken voor het deel~ 

project. Ook kunnen in deze fase lessen uit eerdere 

projecten worden rneegenomen, zodat voort

durende verbetering mogelijk is. In het project

besluit en bijbehorend stedenbouwkundig plan 

zijn de ambities uitgewerkt. Bovendien heeft dit 

plan een aparte duurzaamheidsparagraaf, waarin 

wordt beschreven wat het project toevoegt aan de 

duurzame ontwikkeling van Zuidas. Het plan wordt 

goedgekeurd door het Bestuurlijk Overleg Zuidas -

waarin de gemeente Amsterdam (de centrale stad) 

en stadsdeel Zuideramstel vertegenwoordigd zijn -

en door de stadsdeelraad. 

B. Uitvoeringsbesluit 

In deze fase worden ambities, doelen, criteria en 

opgaven uit het duurzaamheidsplan uitgewerkt op 

projectniveau. Waar wenselijk worden specifieke 

keuzen gemaakt en doelen en criteria verbeterd. 

Deze uitwerking staat in het uitvoeringsbesluit en 
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bijbehorend inrichtingsplan, dat veer gedetailleerder 

is dan het stedenbouwkundig plan. Het bevat ook 

een aparte paragraaf met inspirerende en facili

terende acties (het actieplan). Het inrichtingsplan 

wordt goedgekeurd door het Bestuurlijk Overleg 

Zuidas en de gemeenteraad. 

C. Projectdefinitie en voorlopig ontwerp 

In deze fase gaat de ontwikkelaar aan de slag met de 

concrete voorwaarden uit het uitvoeringsbesluit en 

de bijbehorende criteria en acties ten behoeve van 

duurzame ontwikkeling. Daartoe beschrijft hij een 

'projectdefinitie' hoe met het bouwproject waarde 

toe te voegen aan (de duurzame ontwikkeling van) 

Zuidas en hoe in ontwerp en p roces om te gaan met 

duurzame ambities, doelen en criteria. De project

definitie geldt als tussenstap voor de selectie van 

de architect. De ontwikkelaar en de geselecteerde 

archi tect maken vervolgens een voorlopig ontwerp. 

Dit VO zal door middel van 'supervisie' langs de 

meetlat worden gelegd. Het beeldkwaliteit plan 

bevat richt lijnen voor (duurzaam) ontwerp van 

gebouwen en openbare ruimte. Daarnaast is er een 

toets aan de criteria uit het duurzaamheidsplan, 

waarbij met name aandacht is voor de benodigde 

vrijheid voor de ontwerper en ontwikkelaar om het 

beter te doen. 

D. Definitief ontwerp 

In deze fase worden de opmerkingen uit de super

visie verwerkt en za l de p rojectmanager aansturen 

op een haalbaar en duurzaam definit ief ontwerp. 

Daarin zijn de uitgangspunten voor het gebouw of 

voor de openbare ruimte uitgewerkt op detailni

veau. Dit ontwerp is de ruimtelijke onderbouwing bij 

de bouwaanvraag, dat wordt goedgekeurd door de 

Welstandscommissie. 

E. Bouw 

De gemeente Amsterdam (Dienst Milieu en Bouw

toezicht) moet toetsen of aan de regels wordt 

voldaan en of een bouwvergunning kan worden 

verleend. Ais de gemeente vergunningen verleent 

aan partijen en voor de ontwikkeling van plannen 

d ie niet voldoen aan de ambitieuze duurzame 

doelstellingen, is het een stuk moeilijker de duur

zaamheid te borgen. Na het verlenen van de bouw

vergunning kan met de bouw gestart worden. De 

ontwikkelaar maakt gebruik van een bouwmanager. 

De ontwikkelaar laat zien (aan klant, overheid en 

Zuidas Amsterdam) hoe een duurzaam project 

gereal iseerd wordt en kiest daarvoor een goede 

Stage I LI _____ ---'-A::.";.;'o;.;" _____ --' I Related Document I 

A []]t 
~ 

• Identity project specific sustalnability aspects 
• Undertake baseline sustainabili ty assessment of 

ProJectbesluit 
• Agree ProJectbesluit with Zuidas Company 

Board and Council 

Template A 
Projectbesluit 

c 

E 

Identity project specific ambitions. targets and 
requirements 

• Develop Initial Sustainability Action Plan 
• Undertake sustainability assessment of 

Uitvoeringsbesluit 
• Agree Uitvoeringsbesluit with Zuidas 

Company Board and c ouncil,---____ ---' 

Incorporate Sustainability Framework into 
contracts 

• Refine ambitions, targets and requirements 
• Update and implement Sustainabili ty 

Action Plan 
• Undertake sustainability assessment of 

preliminary design 
• Agree preliminary design with Zuidas Company 

• Refine ambitions, targets and requirements 
• Update and implement Sustainability Action 

Plan 
• Undertake sustainability assessment of 

detailed design 
• Agree detailed design with Zuidas Company 

Operate under a Environmental 
Management System 
Update and implement Sustainability 
Ac tion Plan 
Internal Audits of project sustainability 
performance 
Eternal Audits of project sunainability 
performance 

• Corrective and preventive Actions 
=:-----' 

• Final project sustainabllity assessment 
• Follow-o n & hand over actions 
• lessons learned report 
• Consider Update to the Sustainability 

Framework 

Ne:o:t Project 

TemplateC 

TemplateB 
Template 8 
Uitvoeringsbesluit 

TemplateC 

Contracts 
Template 8 
TemplateB 
Preliminary Design 
Preliminary Design 

TemplateC 

TemplateB 
TemplateB 
Detailed Design 
Detailed Design 

TemplateD 

EMS 
Template B 
Audi t Report 
Audit Report 

TemplateC 

TemplateC 
Template 0 
Sustainability 
Framework 

• Indicates reporting requirement to Zuidas Company 

methode. Zuidas Amsterdam zal nodig wijzen op de 

plannen, de beslu iten en de code of conduct (zie 

verder hiervoor onder 'Constructiemanagement'.) 

De gemeente Amsterdam kan inspecteren of alles 

goed en duurzaam verloopt. 

Afronding 

Ook bij oplevering, ingebruikname en beheer is samen

werking tussen aile betrokken partijen nodig voor 

duurzaam gebru ik en beheer. Zuidas Amsterdam en de 

gemeente kunnen via monitoring toetsen of de ambi

ties, doelen en criteria gehaald zijn en of de ruimte, 

de basisvoorwaarden en de prikkels afdoende waren 
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voer ontwikkelaars en gebruikers om er een schepje 

bovenop te doen. Zuidas Amsterdam kan de gegevens 

gebruiken om naar buiten toe te communiceren en om 

lessen te leren voor toekomstige projecten. 

Mon1tor!ng 

Via gebiedsmanagement heeft Zuidas Amsterdam zelf 

regie over de resultaten van gebiedsbrede projecten. 

Via projectmanagement, supervisie en samenwerking 

kan Zuidas Amsterdam toezicht houden op ontwerp

processen en bouwprojecten waarover het niet zelf de 

directe regie heeft. Zuidas Amsterdam doet jaarlijks 

verslag van de duurzame ontwikkeling volgens de richt

lijnen van het GRI (Global Reporting Initiative). In het 

duurzaamheidsverslag staan de investeringen en pres

taties op sociaal, economisch en ecologisch gebied. Dit 

verslag geeft Zuidas Amsterdam de mogelijkheid de 

prestaties te meten, verbetermogelijkheden te traceren 

en verbeteringen door te voeren. 
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6. SPEERPUNTEN DUURZAME ONTWIKKELING ZUIDAS 
Met het Raamwerk Duurzaamheid kunnen Zuidas 

Amsterdam, de gemeente Amsterdam en overige 

betrokken partijen de duurzame ontwikkeling van 

Zuidas verder in gang zetten. Zuidas Amsterdam zet in 

op specifieke speerpunten - gebaseerd op de kansen 

van Zuidas en de specifieke kwaliteiten en prioriteiten 

van de onderneming - om met concrete acties grate 

resultaten te behalen. Het gaat daarbij met name om 

het nader invullen van de faciliterende rol van de onder

neming . Er zijn inhoudel ijke en organisatorische speer

punten. De gemeente Amsterdam dient in te zeUen op 

eigen speerpunten, die dicht liggen bij de ambities voor 

het gebied en het eigen gemeentelijke beleid. Aan het 

eind van het hoofdstuk is daarom een lijst speerpunten 

voor de gemeente opgenomen. De rest van dit hoofd* 

stuk gaat met name in op de speerpunten voor Zuidas 

Amsterdam en de op te richten onderneming. 

Inhoudelijk 
Een integraal energieplan, gericht op het beperken van 

het energiegebruik, het substantieel terugdringen van 

de behoefte aan koeling en het bevorderen van het 

gebruik van vern ieuwbare energiebronnen. Door de 

oprichting van een publiek-private onderneming is het 

mogelijk om de levering van energie, koude en warmte 

in een integrale strategie te passen. De onderneming 

zal bijvoorbeeld regie (Iaten) voeren op het benutten 

van de diepe aardlagen voor de opslag van koude en 

warmte en het afstemmen van de zeer d iverse behoefte 

aan koude en warmte in het gebied. Aangezien de 

levering geschiedt door leidingenstelsels in de open

bare weg, zal de onderneming aanleg en beheer 

daarvan intensief regisseren en mogelijk zelf ter hand 

nemen. Aanvullend hierop bestaat er aile aanleiding 

om het stijgende energiegebruik te compenseren door 

te investeren in bosbouw of opwekking van duurzame 

energie. De aanleg van een windmolenpark voor Zuidas 

lijkt in dat kader een realistisch perspectief. 

Een mobiliteitsplan, gericht op de verbetering van de 

modal split en het stimuleren van alternatieven voor 

autogebruik. In het programma zullen de doelstellingen 

worden aangevuld * en zo nodig verbeterd. TegeJijker

tijd worden er concrete acties gestart en gecoordineerd, 

zoals het Verkeers- en vervoersplan Zuidas, de ontwik

keling van station Zuid, stedenbouwkundig ontwerp 

en mobiJiteitsmanagement. Zuidas Amsterdam kan in 

samenwerking met andere partijen, waaronder bedrijfs

leven en ontwikkelpartners, fors inzetten op mobil iteits

management. Middelen zijn ketenregie, dynamisch 

verkeersmanagement, beprijzing en afspraken met 

bedrijven om werknemers te stimuleren de fiets of het 

openbaar vervoer te gebruiken. Zuidas zal het aantaJ 

parkeerplaatsen terugbrengen met twintig procent en 

tegelijkertijd investeren in duurzame parkeerconcepten 

en verbeterde verbindingen voor fietsers en openbaar 

vervoer, met name bij de grote publiekstrekkers. 

Een afvalplan, gericht op het terugdringen van afval en 

gebruik van niet-vernieuwbare bronnen en materiaJen 

doorgebruik te maken van de ondergrondse ruimte (dok 

en lntegrale LeidingenTunnel) en innovatieve opslag en 

distributie in gebouwen en openbare ruimte. Een en 

ander wordt uitgewerkt in het afvalplan en het project 

Upside Down, waarin de mogelijkheden van de onder

grondse wereld verder worden verkend en ingevuld . De 

voorsprong van Amsterdam op het gebied van afval

verwerk ing kan worden benut en met name in gebruik 
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en logistiek liggen in Zuidas extra kansen. Zuidas wil een 

eigen strategie ontwikkelen gericht op afvalminimalisatie 

en het verhogen van hergebruik. Ook wordt ingezet op 

de ontwikkeling van een efficient afvalsysteem. Daarbij 

is volop aandacht voor ontwerp en inrichting gericht op 

aanpasbaarheid, want flexibiliteit leidt tot duurzaam en 

ethisch verantwoord ketenmanagement. 

Een pakket maatregelen voor internationale dynamiek, 

om een omgeving te ontwikkelen voor een altijd diverse 

en con tinu veranderende samenleving: een op de kansen 

van multiculturaliteit, diversiteit, ondernemerschap en 

innovatie ingerichte leefomgeving met nieuwe woon

vormen, nieuwe werkvormen en nieuwe initiatieven in de 

buitenruimte. Geen broedplaatsen maar impact spots, 

waar in korte tijd nieuwe ideeen worden ontwikkeld met 

aile beschikbare technische hulpmiddelen, kennis, crea

tiviteit en talentvolle, slimme en ondernemende mensen. 

Denk aan het Dialogues House in Zuidoost. Amsterdam 

Bright City in Zuidas. ideeen voor smart work centers. 

broedplaatsen en hotspots, bedrijfsverzamelgebouwen, 

en creatieve invulling van openbare plekken. 

Een Beeldkwal ite itplan, met ruimtelijke prikkels en 

voorschriften voor de stedenbouwkundige structuur, de 

openbare ruimte (inclusief groene ruimte en water) en de 

gebouwen en de duurzaamheidsaspecten die daarmee 

zijn gemoeid. Dit moet voor gebouwontwikkelaars een 

aanvulling zijn opde eigen eisen, om een zo hoog moge

lijk duurzaamheidskwaliteitsniveau voor het gebouw te 

halen. Ontwikkelaars dienen zelf ook duidelijk te maken 

hoe zij waarde willen toevoegen aan de (beeld)kwaliteit 

van Zuidas en duurzame ontwikkeling. 

Organisatorisch 
Het comrnitteren van partijen 

Zuidas Amsterdam zal als opdrachtgever voor de open

bare ruimte en tunnels garant staan voor een duurzame 

uitvoering. De onderneming zorgt er bovendien voor 

dat de ondergrondse ruimte duurzaam wordt ingericht 

en dat er (collectieve) systemen komen voor duurzame 

distributie en verwerking van energie, koude, warmte, 

afvalstoffen, water, et cetera. Zij zal in dit kader opdracht

nerners en partners aan zich binden. Voor onder meer de 

duurzaamheid van gebouwontwikkeling, ruimtebeheer 

en -gebruik en de organisatie is zij afhankelijk van andere 

partijen. Zuidas Amsterdam zal partijen zoals opdracht

nemers, gebruikers, kopers en huurders stimuleren in 

codes of conduct toe te zeggen zich in te spannen voor 

de duurzame ontwikkeling van Zuidas en een duurzarne 

wereld in het algemeen. Het duurzaamheidsplan kan als 

bij lage bij de codes of conduct worden gevoegd. 
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Krachten benutten 

Dit gebeurt via het eigen projectmanagementsysteem 

en hulp van andere instellingen, zoals de Dutch Green 

Building Council (DGBC). Zuidas Amsterdam zal het 

systeem doorontwikkelen om duurzaamheid structureel 

in te bedden binnen Zuidasprojecten (zie hiervoor 

onder 'Gebiedsmanagement'). Zuidas Amsterdam zal 

de inspanningen van ontwikkelaars voor duurzamere 

gebouwen en gebouwomgevingen benutten en partijen 

hierin stimuleren. Een goed initiatief is het bundelen van 

krachten in de DGBC. Hierdoor wordt een gelijk speel

veld gecreeerd en maken ontwikkelaars het zichzelf en 

Zuidas Amsterdam gemakkelijker om gebouwontwikke

lingen te toetsen en doelen op gebouw- en gebieds

niveau te bereiken. 

Kennis opdoen 

Via het op te richten Kenniscentrum Duurzaamheid 

Zuidas zal de grote hoeveelheid kennis, geconcentreerd 

binnen enkele vierkante kilometers -een van de unieke 

punten van Zuidas - worden ontsloten. Met een universi

teit, hoogwaardige adviesbureaus en toonaangevende 

bedrijven in het gebied mag vee I verwacht worden van 

kennisuitwisseling . ZuidasAmsterdam Bright City (Zuidas 

ABC) is een eerste stap om die kennis te mobiliseren 

en naar buiten te brengen. In dat kader zal een kennis

centrum worden opgezet, waarin overheid, onderwijs 

en bedrijfsleven samenwerken om duurzaamheid in het 

gebied op een hoger plan te brengen. De kennis die 

hier wordt opgedaan zal leiden tot innovaties en transi

ties, die vervolgens weer in projecten en ontwikkelingen 

zullen worden gebruikt. In Zuidas ABC komt ook de 

vestiging van de Dutch Green Building Council- die ook 

kennisontwikkel ing als doel heeft. Zuidas Amsterdam 

kan een samenwerking aangaan met de Dutch Green 

Building Council, met het Holland Financial Centre (hier 

komt een kenniscentrum Sustainability and Finance) en 

met een insteliing als de Vrije Universiteit. 

Het informeren van partijen 

In het duurzaamheidsverslag doet Zuidas Amsterdam 

jaarlijks verslag van haar vorderingen op sociaal, econo

misch en milieugebied aan de werknemers, de buiten

were ld en het GRI. 

De samenvattende speerpuntenlijst op de volgende 

pagina kan periodiek worden aangepast, bijvoorbeeld 

als het duurzaamheidsverslag daar aanleiding toe geeft. 

Speerpuntenlijst Zuidas Amsterdam 
A. Integraal energieplan: een integrale strategie voor 

het beperken van het energiegebruik en koeling en 

de aanleg van collectieve infrastructuur en duurzame 

energievoorzieningen . 

B. Mobiliteitsplan; een programma van maatregelen 

om het autogebruik terug te dringen en alternatieven 

te stimuleren, zowel met fysieke maatregelen (fiets, 

OVen duurzaam transport stimuleren) als via mobili

teitsmanagement. 

C. Afva lplan; inzetten op afvalminimalisatie, keten

management en de ontwikkeling van efficiente 

afvalsystemen, voora l door de ondergrondse ruimte 

te benutten. 

D. Maatregelen voor internationale dynamiek: een 

pakket van ideeen om een omgeving voor een 

diverse en continu veranderende samenleving te 

ontwikkelen; een op de kansen van multicultural iteit, 

diversiteit ondernemerschap en innovatie ingerichte 

leefomgeving met nieuwe woon- en werkvormen en 

nieuwe initiatieven in de buitenruimte (impact spots). 

E. Beeldkwaliteitplan; richtlijnen voor duurzaam 

ontwerp en inrichting van de stedenbouwkundige 

structuur, openbare ruimte en gebouwen, als aanvul

ling op gebouwcriteria. Ontwikkelaars maken vana f 

het begin duidelijk hoe zij bijdragen aan de kwaliteit 

en duurzaamheid in het gebied. 

F. Code of conduct; een met opdrachtnemers, part

ners en overige betrokkenen te tekenen intentie

verklaring om draagvlak te creeren voor duurzame 

ontwikkeling en duurzaam gebruik van Zuidas. 

G. Krachtig management; het bevestigen en nader 

invullen van doe len en eisen in aile toekomstige 

projectplannen en het door ontwikkelaars laten 

borgen van duurzaamheid in gebouwontwikke

Hngen door certificaten , bijvoorbeeld met hulp van 

de Dutch Green Building Council. 

H. Kenniscentrum Duurzaamheid : een initiatief om 

kennis te delen, dat stakeholders ondersteunt bij het 

bereiken van duurzaamheiddoelstellingen. 

I. Duu rzaamheidsverslag : een jaarlijks verslag volgens 

de GRI-richtlijnen van de vorderingen, investeringen 

en resultaten op het gebied van duurzaamheid. 

Speerpuntenlijst gemeente Amsterdam 
A . Klimaat , energie, lucht 

Amsterdam heeft al een programma voor de 

verbetering van de luchtkwal iteit (Voorrang voor een 

gezonde stad) en het klimaatprogramma is in voor

bereiding. Die programma's gaan uit van samen

werking met vele partijen en moeten concrete onder-
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steuning geven aan partijen die schoner en zuiniger 

vervoer, zuinige gebouwen en de bevordering van 

duurzame energie als hun doelen zien. Zuidas is daar 

een van. De gemeente zal moeten aangeven hoe zij 

samenwerkingsverbanden ziet en welke doelstellingen 

er gemeenschappelijk zullen worden nagestreefd. 

B. Gebouwen 

De bouwvergunning is een instrument bij uitstek 

om eisen te borgen. Voor wensen en ambities is de 

vergunning minder geschikt. De eisen, zoals globaal 

verwoord in dit plan, worden op verzoek van Zuidas 

Amsterdam door de gemeente geborgd via publiek

rechtel ijke instrumenten. Op deze wijze kunnen de 

gezamenlijke ambities ten aanzien energiebespa

ring en klimaat in extra eisen kunnen worden vervat 

om een 'level playing field' voor aile betrokkenen 

te creeren en zogeheten free riders te voorkomen; 

in elk geval tot het moment waarop wet- en regel

geving voldoende daarin voorzien . 

C. Openbare ruimte 

Het beheer van de open bare ruimte za l op een 

gegeven moment overgaan van Zuidas Amsterdam 

naar het stadsdeel. Het is dus van belang dat het 

stadsdeel zich uitspreekt over de belangrijkste 

eisen aan sociale veiligheid, aantrekkelijkheid en 

toegankelijkheid. 

D. Voorzieningen en creatieve/ innovatieve bedrijvigheid 

Veel voorzieningen zullen worden gecreeerd op 

initiatief of verzoek van de overheid. De gemeente 

zal streven naar een optimaal gebruik van de voor

zieningen rond Zuidas en nieuwe voorzieningen 

toevoegen die niet aileen voor Zuidas, maar ook voor 

de omgeving of zelfs de regio van belang zijn. Vanuit 

duurzaamheidsoogpunt is de bereikbaarheid van 

die voorzieningen een belangrijk punt. Creatieve en 

innovatieve bedrijvigheid is van wezenlijk belang voor 

de ontwikkeling van Zuidas. Van de gemeente wordt 

verwacht dat zij voor sommige sectoren - bijvoor

beeld de financiele - Zuidas tot speerpunt maakt. 

E. Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid van Zuidas is een van de voor

naamste pluspunten . Aileen door verdergaande 

verbeteringen en innovaties in het openbaar vervoer 

en ten aanzien van de fiets, kan het autogebruik 

verder worden teruggedrongen. Zuidas Amsterdam 

verwacht initiatieven van gemeente en regio die dat 

bevorderen en bijbehorende aanvullende investe

ringen. Zo kan dan ook de parkeercapaciteit worden 

aangepast. 

F. Zuinig en verst andig gebruik van grondstoffen 

en mat erialen 

Op het gebied van materiaalgebruik is er al vee I over

heidsbeleid en zijn er nieuwe initiatieven zoals cradle 

to cradle, die enerzijds vragen om heldere richtlijnen 

van de overheid en anderzijds om vrijheid om de 

nieuwe initiatieven op een goede wijze te kunnen 

uitwerken. Oat geldt evenzeer voor de beperking 

van de afvaJproductie. Om dat te stimuleren is de 

overheid de meest aangewezen partij. 

G. Wat er, groen en landschap 

Ecologie en water(berg ing) komen samen in Zuidas. 

Water en green maken dee I uit van de aantrekkelijke 

omgeving die Zuidas wil zijn. Gemeente en stads

dee I zorgen veor de verbinding van groen en water 

met de omgeving. 
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7. COMMUNICATIE EN MARKETING 

Het succes van de Zuidas ligt voor een belangrijk 

dee I in hand en van de toekomstige gebruikers, zoals 

investeerders, huurders, bewoners en bezoekers. Daarom 

gaat het bij duurzame gebiedsontwikkeling om vooruit

zien en anticiperen - ook bij de marketing ervan. 

In dit duurzaamheidsp[an zijn hoge ambities geschetst. 

verweven met een continu streven naar innovatie. Alles 

hangt samen - dat besef ligt aan de basis van dit plan. 

Duurzaamheid is meer dan aileen C02 en milieu. Dat is 

ook zo in de perceptie van mensen. Zuidas Amsterdam 

wil goed luisteren naar die mensen om duurzaamheid 

naar een hoger niveau te tillen. Het plan moet in dat 

licht worden gezien als een startverklaring die voorziet 

in de basisprincipes, waarvan de ambities en concrete 

doe len moeten inspireren om gezamenlijk tot nog 

betere oplossingen te komen. Zuidas Amsterdam kiest 

niet voor een defensieve benadering van de morele 

verplichting tot duurzame ontwikkeling: er dient actief 

uitgedaagd en geprikkeld te worden, en betrokkenen 

moeten worden uitgenodigd betere idee en aan te 

dragen of uit te voeren. 

Transparantie en participatie zijn daarom van groot 

belang voor de marketingstrategie voor duurzaamheid 

in Zuidas - niet aileen in de communicatie over het 

jaarlijkse duurzaamheidsverslag, maar ook door open 

en duidelijk te zijn over noodzakelijke maatregelen die 

wellicht een (tijdelijk) ongunstige uitwerking hebben 

op de leefomgeving. Codes of conduct kunnen ook in 

die zin een belangrijke communicatieve ro l vervullen. 

Partijen kunnen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling 

van Zuidas, bijvoorbeeld door ze lf slimme oplossingen 

voor problem en te suggereren; zo ontstaat een breed 

bewustzijn dee I uit te maken van Zuidas. Daarvoor moet 

ook de fysieke ru imte een herkenbare, aansprekende 

identiteit hebben; door haar kwaliteit, maar ook door 

bijvoorbeeld eenduidige bewegwijzering, goede bouw

hekken, en kleinschalige maar onderscheidende zaken 

zoals thematische (podcast)wandelingen en informatie

borden over duurzame eigenschappen van het gebied. 

De duurzaamheid van Zuidas moet re levant en concreet 

worden voor aile doelgroepen - van ontwikkelaars tot 

bedrijfsleven en van leveranciers tot bewoners. Daartoe 

kan bijvoorbeeld op de website extra aandacht worden 

besteed aan het thema, met name door persoonlijke 

verhalen, ambassadeurs, en innovatieve ideeen van 

studenten, scholieren en bewoners. Denk ook aan een 

d igitale database voor de verschillende doelgroepen 

met duurzame producten, methodes en best practices. 

Ook de zoektocht naar internationaal aansprekende 

slimme oplossingen moet slim worden aangepakt. Bijvoor

beeld door moderne, innovatieve manieren van mening

en kennisuitwisseling, zoals video conferencing. Zuidas 

Amsterdam zal zorgen voor living the message in de 

media en het publieke domein, om momentum en betrok

kenheid te creeren, nieuwe ideeen te genereren en Zuidas 

op geloofwaardige wijze te positioneren als duurzaam 

project. De toptien van duurzame stedelijke Europese 

centra wordt op die manier stapsgewijs haalbaar. 

Bij dit alles hoort ook het tonen van successen. Naast 

tastbare bewijzen in het gebied en resultaten in het 

jaarverslag, kan ook het proces zelf succesvol zijn. Het 

letterlijk in beeld brengen van de belangen, wensen, 

verantwoordelijkheden en oplossingen van aile partijen 

(van gemeente tot vervoerders en huurders) als resul

taat van een gezamenlijke zoektocht, is de boodschap 

en de verpakking in een. Zo kan Zuidas ook door 

innovatieve marketing een voorsprong nemen op 

anderen. In de marketing en communicatie van Zuidas 

is duurzaamheid niet de enige toegevoegde waarde 

van het gebied; het is een vanzelfsprekend onder

deer van een ontwikkelingsstrategie die moet leiden 

tot een internationale toplocatie, waar Amsterdams 

leven en beleven hand in gaan met een aantrekkelijke 

zakel ijke dynamiek. 
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8. FINANCIEN 
Het duurzaamheidsplan is een uitwerking van de in de 

Vis;e Zuidas 2007 beschreven ambities. Om die waar 

te maken zullen vele partijen hun steentje meeten 

bijdragen. De duurzame gebiedsontwikkeling krijgt 

vorm door de in hoofdstuk 5 beschreven zes 500rten 

gebiedsmanagement. Veor elk onderdeel zullen nadere 

voorste llen worden ontwikkeld. De financiele gevolgen 

daarvan (en de partijen veor wie die relevant zijn) zijn nu 

nog niet duidelijk. 

Publieke parti jen en Zuidas Amsterdam w ilen intensief 

maeten samenwerken om het geformuleerde raarn M 

werk daadwerkelijk vorm te geven. Veelal gaat het 

daarbij om (bouw)vergunningseisen die de gemeente 

Amsterdam kan stellen aan opdrachtgevers en gebouw

beheerders. Het is niet uit te sluiten dat te eisen zullen 

doorwerken in het grondprijsniveau, aangezien wordt 

uitgegaan van een residuele methode. Voora lsnog is 

er nog geen sprake geweest van zo'n tendens in de 

ontwikkeling van Zuidas. 

De speerpunten voer de imp lementatie betreffen veelal 

onderwerpen die nadere uitwerking behoeven, inclusief 

een f inanciele analyse. Een initiatief als invoering van 

een duurzaam afvalinzamelsysteem bijvoorbeeld ligt 

in beginsel op de weg van de lokale overheid; die 

blijft verantwoordelijk voor de afvoer van afval. Het is 

verantwoord ervan uit te gaan dat de implementatie 

van dergelijke nadere uitwerkingen budgettair neutraal 

kan verlopen. 

Tenminste budgetneutraal 

Uitgangspunt in dit duurzaamheidsplan is dat de 

vertal ing van ambities naa r implementatie budgetM 

neutraal verloopt. Een meer inspirerende stelling is dat 

de duurzame ontwikkeling van Zuidas waarde en dus 

geld oplevert. Waar deze waarde terecht komt en wie 

ervan profiteert is belangrijk voor partijen die invesM 

teren en ontwikkelen. Om de economische kosten 

en opbrengsten van (bouw)projecten en initiatieven 

te beoordelen moet Zuidas Amsterdam samen met 

andere partijen whole life costing in beeld brengen 

(zie ook de paragraaf over economisch management 

in hoofdstuk 5). 

Een aanscherping van de duurzaamheidsdoelen en de 

forse inzet op de speerpunten uit dit plan kan budgetM 

taire gevolgen hebben voo r verschi llende particiM 

panten bij gebruik en ontwikkeling van Zuidas. De eisen 

kunnen invloed hebben op bijvoorbeeld bouwkosten 

en grondopbrengsten. Per eis dienen de partijen die 

de eis stellen en de partijen die de eis gaan verwezen

lijken goede financiele afspraken te maken. Zeker als 

een lange terugverdientijd mogelijk is, za l het effect op 

lange termijn beperkt zijn en kan ten minste budget

neutral iteit bereikt worden. Uitgangspunt voor Zuidas 

Amsterdam is dat er niet onderhandeld wordt over 

lagere g rondkosten, want Zuidas Amsterdam levert juist 

al de ui tstekende ui tgangssituatie om het grootste dee I 

van de eigen duurzame doelen te halen en daarmee 

waarde te genereren. Zuidas Amsterdam vraagt er 

aileen nog een schep bovenop. 

Als partijen in Zuidas de term level playing field 

hanteren, gaat het over investeringen en kosten. Door 

eisen eenduidig vast te leggen en die van het begin 

af aan mee te geven kunnen verschillende partijen 

een aanbieding doen voor een duurzaam concept. Er 

behoeft dan niet te worden geconcurreerd op duur

zaamheid, maar wei op een scherpe prijs. 

Aanleg en uitbre iding van infrastructuur kan grote 

kosten met zich meebrengen. De aanleg van het dok 

is dan ook de reden voor het aangaan van een publiek

private onderneming. Voor grote investeringen in infra

structuur voor openbaar vervoer, energie, groen en 

water, logistiek en afvalinzameling et cetera is het logisch 

dat de kosten gedragen worden door de partijen die de 

infrastructuur exploiteren. Ais voor modaliteiteigenaren, 

netwerkbeheerders en exploitanten het risico te groot is 

of de terugverdientijd te lang, kunnen deze een samen

werking aangaan met andere partijen. Ais regisseur en 

facilitator kan Zuidas Amsterdam samen met overheden 

en bedrijfsleven overwegen enkele grote investeringen 

op zich te nemen. Hier dienen in dat geval goede 

afspraken over te worden gemaakt. 

Duurzame waarde voor aile partijen 
Het is een misvatting dat duurzaamheid geld kost. Zie 

je duurzaam ontwikkelen als het toevoegen van (duur

zame) waarde dan zijn er altijd investeringen nodig, maar 

de opbrengsten volgen. Niet aileen maatschappelijke 

opbrengsten, maar in klinkende munt. Vanuit de markt 

is dit allanger een gegeven. Enkele voorbeelden: 

• Het in 2008 op te leveren gebouw van de Bank of 

America in New York zal het eerste kantoorgebouw 

ter wereld zijn met een platina-certi ficering volgens 

het LEED-systeem. Veel van de maatregelen zijn 

niet aileen gericht op een duurzame bijdrage aan 
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de omgeving, maar met name op een positieve 

bijdrage aan het eigen werkklimaat. Zo is de lucht in 

het gebouw gefilterd, wordt de temperatuur op een 

duurzame manier gecontroleerd en komt er zonlicht 

binnen. Dit moet resulteren in een gezondere 

werkomgeving en hogere arbeidsproductiviteit. 

De investeringen zullen zich dus terug beta len 

- volgens de bank zelf binnen een jaar. Daarmee 

vervult de Bank of America een voorbeeldfunctie 

die haar imago ten goede komt, met aile positieve 

gevolgen voor de inkomsten. 

• Onder de naam Connected Urban Development 

levert Cisco Systems ICT-projecten die een bijdrage 

kunnen leveren aan een duurzame toekomst. Door 

in het eigen bedrijf smart work centers te installeren 

konden medewerkers over de hele wereld telecon

ferencing toepassen in plaats van het vliegtuig te 

pakken. De investeringen door Cisco zijn ruim

schoots overtroffen door de besparingen in vlieg

kosten van medewerkers. Nu gaat Cisco met dit 

product de markt op en zo verdient het bedrijf er 

nog meer aan, terwijl het tegelijkertijd bijdraagt aan 

een meer duurzame manier van ondernemen. 

• In Nederland heeft Search BV met haar hoofd

kantoor de hoogste standaard neergezet. Het 

bedrijf toont aan dat duurzaam bouwen en duur

zaam ondernemen geen geld kosten, maar geld 

opleveren. Search BV gebruikt het eigen kantoor 

als visitekaartje. 

• In de Haarlemmermeer hebben partijen voor de 

ontwikkeJing van Park 20120 gekozen voor een 

gehele cradle to cradle ontwikkeJing. Doordat deze 

ontwikkeling zich - anders dan Zuidas ~ nog in de 

conceptfase bevindt en het gaat om een green

field-ontwikkeling, was het mogelijk deze filosofie 

toe te passen op de business case. Gebleken is dat 

de kosten in verhouding tot de opbrengsten niet 

groter zijn geworden. 

• Google in Californie voorzag een van zijn gebouwen 

van zonnepanelen om uit te dragen dat het bedrijf 

een werkgever is die betrokken is bij milieu en duur

zame energie. Google zoekt mensen in de top van 

de markt waar salaris al lang niet meer het enige 

motief is om van baan te veranderen; werken bij 

een bedrijf waar 1e trots op kunt zijn is minstens zo 

belangrijk. 

Veel bedrijven in Zuidas en de betrokken overheden 

zijn er van doordrongen dat duurzaamheid vraagt om 

bewustzijn, inzet en investeringen, maar op termijn 

meer oplevert dan het kost. Zo kan het integraa) terug

dringen van het energiegebruik in Zuidas zorgen voor 

een totale besparing van 30 miljoen euro per jaar! 

Juist met de koplopers in duurzame ontwikkeiing is het 

mogelijk goede afspraken te maken en samen te delen 

in de duurzame winst. Naast goede samenwerking met 

overheden en instellingen is voor Zuidas Amsterdam 

van belang dat bedrijven onderling en met overige 

partijen samenwerken. Doordat bedrijven in Zuidas zich

zelf verenigen en gezamenlijk duurzame ontwikkeling 

oppakken ontstaat er een goede gesprekspartner. Zo 

kunnen afspraken worden gemaakt over het vullen van 

de fondsen voor kwalitatief groen en maatschappelijk 

verantwoorde en innovatieve initiatieven. De financiele 

sector is, waar het betreft duurzaam beleggen en finan

cieren, volop in ontwikkeling. In het op te richten Holland 

Financial Centre Plaza (Zuidas 2009) komt onder meer 

een kenniscentrum Sustainability and Finance. 

lnveste-ren 1n innovatie 

Voor niet aile investeringen kan het rendement precies 

worden berekend. Toch zijn voor duurzame ontwikkeling 

juist deze investeringen in zogenoemde pilots van groot 

belang. Het kan (financieel) mis gaan, maar het kan ook 

heel goed gaan. Op dit moment is het risico kleiner dan 

ooit, want duurzaamheid krijgt continu aandacht en is 

een (marketing)product op zich. Zuidas Amsterdam, 

overheid, ontwikkelaars en andere betrokken bedrijven 

en instellingen hier zijn wat dat betreft koplopers. Om 

daarvan te profiteren is het belangrijk die koplopersrol 

te versterken en in te zetten op innovatie en inspiratie. 

De bestaande pilots wijzen uit dat verschillende partijen 

al veel investeren in duurzame ontwikkeling, en dat 

dergel'ljke proefprojecten van toegevoegde waarde 

kunnen zijn. 

• De pilot certificering gebouwen in deelproject Ravel 

in samenwerking met de Dutch Green Building 

Council (DGBC): de investeringen komen van 

private en publieke partijen die als founding partner 

van de DGBC een bedrag storten; de partijen profi

teren vervolgens van de opgebouwde kennis, de 

meetmethode en de mogelijkheid tot certificering. 

• De pilot realisatie duurzaam kantoorgebouw in 

samenwerking met het Atelier Rijksbouwmeester en 

ING Vastgoed: de investeringen worden gedragen 

door de Rijksoverheid en de ontwikkelaar. 

• Zuidas Amsterdam Bright City in samenwerking met 

ABN-Amro en de Vrije Universiteit. 
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• De Integrale LeidingenTunnel en de infrastructuur 

voor warmte en koude in samenwerking met NUTS~ 

bedrijven en NuoN. 

• Het project SpongeJob: duurzame en innovatieve 

oplossingen voor waterberging in samenwerking 

met Waternet. 

• De zogenoemde 'creatieve ruimte' die beschikbaar 

wordt gesteld door het Virtueel Museum Zuidas. 

• Het bestaande Groenfonds. 

Conclusie 

Aan het vaststellen van het duurzaamheidsplan zijn op 

zich geen bijzondere kosten en opbrengsten verbonden. 

Globaal is een onderscheid gemaakttussen speerpunten 

die verder ter hand worden genomen door de gemeente 

en speerpunten die door Zuidas Amsterdam worden 

uitgewerkt. Mogelijke financiele gevolgen van die 

speerpunten in de voorbereiding en de implementatie 

zullen dan ook door de partijen zelf worden gedragen. 

Uiteraard geldt voor aile partijen dat investeringen in 

duurzame ontwikkeling zorgvuldig afgewogen moeten 

worden. Een financieel totaal onrendabel project is alles 

behalve duurzaam. 
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BIJLAGE 1 Het basisniveau getoetst 

De totale gebiedsontwikkeling van Zuidas is tweemaal 'getoetst' op duurzaamheid . In 2005 heeft de Dienst Milieu en 

Bouwtoezicht een DPL-onderzoek ('DuurzaamheidsPrestatie van de Locatie' - een methode ontwikkeJd met steun van 

VROM door de Universiteit van Amsterdam en onderzoeksinstituut TNO) uitgevoerd, in samenwerking met de Universiteit 

van Amsterdam. Uit dit onderzoek zijn destijds globaal de volgende conclusies getrokken (Memo Monitoring Duurzaam

he;d Zu;das, september 2006) . 

'De Zuidas ontwikkelt zich duurzaam en kan in 2030 uitg roeien tot een duurzaam gebied. Oat betreft dan vooral de 

economische vitalite it, de vQorzieningen en de voorraden (materialen, energie en ruimtegebruik). Voor green en water en 

(verkeers)veil igheid wordt het minder duurzaam.' 

'De huidige situatie geeft duidelijk aan dat het gebied nog volop in ontwikkeling is. De economische vita liteit groeit, 

groen en water scoren hoog, de lokale milieukwaliteit is goed, voorzieningen scoren hoog, maar dat komt omdat er nog 

relatief weinig inwoners zijn. Op het gebied van de voorraden (materialen, energie en ruimtegebruik) moeten er nog 

stappen worden gezet.' 

In onderstaande tabel zijn de conclusies van de analyse kort samengevat. 

Zuidas 2030 

Aandachtpunten Sterke punten 
(score 7 of hoger) 

~--------------------
Energie Materialen 

Ruimtegebruik Waterbeheer 

Kwaliteit voorzieningen Bodemverontreiniging 

Bereikbaarheid Afvalinzameling 

Zwakke punten 
(score 5,9 of lager) 

Kwaliteit woonomgeving Luchtverontreiniging 
~~~------- -~~--------------------------

Lokale werkgelegenheid Geluidshinder 

Diversiteit bedrijvigheid Geurhinder 

Functiemenging Sociale veiligheid 

Flexibiliteit van de wijk Verkeersveiligheid 

Externe veiligheid 

Groen in de wijk 

Water in de wijk 

Socia Ie cohesie 

Duurzame bedrijven 
-------------

leT infrastructuur 
-------------

In 2007 paste het Londense ingenieursbureau ARUP de methodiek SPeAR (Sustainable Project Appraisal Routine) toe op 

het gebied, in opdracht van Zuidas Amsterdam. Ook bij dit onderzoek zijn de resultaten sterk be'invloed door bepaalde 

aannames bij het gebruiken van de beschikbare informatie. De conclusies van ARUP luiden als voigt (Sustainab;lity 

Appra;sal Report, juli 2007): 

'Overall the current SPeAR® assessment indicates that the sustainabi lity performance is strongest with respect to 'Economic' 

impacts. Performance is weaker within the 'Environment', 'Social' and particularly the 'Natural Resources' quadrant: 

'Overall the sustainabil ity profile of the Zuidas project would be improved if particular studies and assessments that have 

been undertaken were carried forward into clear commitments and documented. The findings and outputs from the 

studies and assessments should be addressed and developed into firm and formalised si te wide commitments for the 

Zuidas development.' 



Het hierboven geschetste basisniveau geeft een idee van waar Zuidas nu staat. Andere methodieken vanuit andere invals

hoeken zullen weer andere resultaten laten zien. In het kader van het project Upside Down, waarin de tunnels onder stad 

worden gedefinieerd aan de hand van de kwaliteit en ambities voor het bovengrondse stadsgebied, zal opnieuw worden 

onderzocht of er een basisniveau is vast te stelien, om toekomstige resultaten te kunnen toetsen op dit basisniveau en 

eventueel de maatregelen bij te stellen. 

Een abstracte conclusie die getrokken kan worden is dat in Zuidas vee I voorwaarden en kansen voor een zeer duurzame 

ontwikkeling liggen, maar dat er op verschillende aandachtsgebieden nog inspanningen nodig zijn. Zowel inhoudelijke 

inspanningen als procesmatige inspanningen, zoals het formaliseren van duurzame plannen. 

Social Responsib 

Oplimum Worst Case 



BIJLAGE 2 Het Sustainability Framework van ARUP 

Op te vragen bij Zuidas Amsterdam 
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PElJTZ 

1. INLEIDING 

In opdracht van de Gemeente Amsterdam Projectbureau Zuidas is met behulp van 

Computational Fluid Dynamics (CFD) een indicatief onderzoek verricht naar de te 

verwachten windklimaatsituatie in het noordelijk deel van het Kenniskwartier te 

Amsterdam. Het betreft hier een stedenbouwkundig plan, dat nog niet geheel ingevuld is. 

Het doel van het onderzoek was het geven van een eerste beoordeling van het te 

verwachten windklimaat in het plangebied. Gezien de geplande gebouwhoogtes wordt 

geadviseerd bij het verder uitwerken van de plannen het te verwachten windklimaat nader 

te bestuderen middels windtunnelonderzoek. 

Voor de opzet van het onderzoek en de beoordeling van het windklimaat is uitgegaan van 

de Nederlandse norm NEN 8100:2006 Windhinder en windgevaar in de gebouwde 

omgeving. 

Figuur 2: Aanzicht plangebied in rekenmodel 

Voor het vervaardigen van het rekenmodel is gebruik gemaakt van gegevens zoals 

verstrekt door de gemeente Amsterdam. In totaal is een gebied gemodelleerd van circa 

1100 bij 750 meter. Het kerngebied waar het windklimaat is bepaald heeft een afmeting 

van circa 500 bij 300 m. 

In dit rapport wordt verslag gedaan van het verrichte onderzoek waarbij de volgende 

indeling is gehanteerd. In hoofdstuk 2 worden de normstelling en uitgangspunten van het 

onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden gepresenteerd in hoofdstuk 3 van dit 

rapport. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 een samenvatting van het onderzoek opgenomen 

en worden conclusies gegeven. 
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2. NORMSTELLING EN UITGANGSPUNTEN 

2.1. Beslismodel NEN 8100 

De beoordeling van het windklimaat met betrekking tot wind hinder en windgevaar, is in 

Nederland vastgelegd in de norm NEN 8100. Om te bepalen of windhinder en/of 

windgevaar te verwachten is, kan in eerste instantie gebruik worden gemaakt van het 

beslismodel in de NEN 8100. Hierin wordt onder meer beschreven in welke situaties 

windhinderonderzoek nodig is. Voor gebouwen met een hoogte vanaf 30 meter wordt 

nader onderzoek met CFD- of windtunnelsimulatie noodzakelijk geacht. Deze 

bouwhoogte wordt in het plangebied door meerdere gebouwen overschreden. 

2.2. Windhinder en windgevaar volgens NEN 8100 

De gevoeligheid van de mens voor wind hinder is sterk afhankelijk van de activiteit 

waarmee men bezig is. Bij een laag activiteitenniveau (bijvoorbeeld wachten bij een 

bushalte of op een terrasje zitten) zullen lagere windsnelheden veel meer als hinderlijk 

ervaren worden dan bij een hoger activiteitenniveau. In de NEN 8100 wordt voor de 

beoordeling van het windklimaat derhalve onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

activiteitenklassen. Hiervoor worden de activiteitenklassen I, II en III gedefinieerd, die 

kortweg gekenmerkt worden met: 'doorlopen' (bijvoorbeeld op een trottoir), 'slenteren' 

(bijvoorbeeld in een winkelstraat of ter plaatse van een gebouwentree) en 'Iangdurig 

zitten' (hierbij kan men den ken aan zitten op een bankje in een park). 

Wind hinder is iets wat in geen geval geheel te voorkomen is: als het stormt is de wind 

hinderlijk, wat voor maatregelen er ook getroffen worden. Het is daarom ook de kans op 

windhinder, die maatgevend gehouden wordt voor de beoordeling van het windklimaat. 

Ais grenswaarde voor de drempelsnelheid ter beoordeling van het lokale windklimaat 

(VDR,H) wordt een uurgemiddelde windsnelheid van 5 m/s aangehouden op loop- of 

verblijfsniveau. Vooral bij windsnelheden boven circa 5 m/s spelen mechanische 

effecten een rol zoals het omslaan van paraplu's, in de ogen waaien van stof en in meer 

extreme vorm het dichtwaaien van een autoportier en dergelijke. 

Aan de hand van tabel 1, afkomstig uit de NEN 8100, wordt een beoordeling gegeven 

van de te verwachten mate van windhinder. 
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Tabel1' Criteria wind hinder volgens NEN 8100 

Overschrijdingskans Kwaliteitsklasse Activitei!en 

P (VLOK > VoR;H) in procen!en I. II. III. 
Doorlopen Slenteren Langdurig 

van he! aan!al uren per jaar 
zitten 

< 2,5 A Goed Goed Goed 
2,5-5 B Goed Goed Ma!ig 
5 - 10 C Goed Matig Slech! 
10 - 20 D Ma!ig Slech! Slech! 
~ 20 E Slech! Slech! Slech! 

Afhankelijk van de activiteitenklasse wordt de waardering van het lokale windklimaat 

gekwalificeerd met 'goed', 'matig' of 'slech!, (zie tabel 1). Bij een goed windklimaat 

ondervindt men geen overmat'lge windhinder. In een situatie zonder overmatige 

wind hinder heeft het merendeel van het publiek onder normale omstandigheden geen 

last van windhinder. Bij een matig windklimaat ervaart men af en toe overmatige 

wind hinder. In een slecht windklimaat ervaart men regelmatig overmatige windhinder. In 

een dergelijke situatie heeft het merendeel van het publiek last van windhinder. Er wordt 

doorgaans naar gestreefd, om binnen de verschillende activiteitenklassen een goed, 

eventueel nog matig windklimaat te realiseren. 

Opgemerkt wordt dat het specifieke gevaarcriterium waaraan bij windtunnelonderzoek 

wordt getoetst, gezien het indicatieve karakter van numerieke simulatie niet wordt 

meegenomen in dit onderzoek. 

2.3. Windklimaat 0D de locatie 

Voor de vertaling van de resultaten van de metingen aan een schaal model in de 

windtunnel naar de werkelijke situatie wordt gebruik gemaakt van een windstatistiek. De 

NEN 8100 verwijst voor de benodigde meteogegevens naar de NPR 6097:2006 

Toepassing van de statistiek van de uurgemiddelde windsnelheden voor Nederland. Met 

behulp van de bijbehorende applicatie wordt v~~r de specifieke locatie een windstatistiek 

berekend op basis van meteogegevens van een groot aantal meteostations en gegevens 

omtrent terreinruwheden tot 6 km afstand van het project. De terreinruwheden van het 

omliggend gebied worden per categorie weergegeven in figuur 3. De kleur geeft de 

terreinruwheid aan, rood staat bijvoorbeeld voor stedelijk bebouwd gebied, Zo = 1,6 meter. 
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IHndrooa voor l ocBUe Xl1&429 Y"6JJ80. 

- +-- +-----1 ' 

Fiquur 3: Terreinruwheid tot 6 km afstand. Fiquur 4: Windroos betreffende locatie. 

In figuur 4 is de op basis van de NPR 6097 berekende windroos op 60 meter hoogte 

boven de betreffende locatie weergegeven. In de windroos wordt de kans op het 

voorkomen van wind uit een bepaalde richting weergegeven alsmede de verdeling van 

windsnelheden binnen de betreffende richtingen. Uit de windroos en onderstaande 

windstatistiek (zie tabel 2) blijkt dat op de betreffende bouwlocatie met name bij wind uit 

het zuidwesten (210· - 240· ) hog ere windsnelheden heersen en dat zuidwesten wind het 

me est optreedt. 

Tabel 2: Windstatistiek van de betreffende locatie volgens NPR 6097. 

OJ> '" ". '" ". '" , lOB '" ... 1 ~1 4 "" 1143 '" '" 1570 "" 1103 763 

'" 1448 un '" '" '" 118 6 I;>ZS ... '" '" 1031 '16 6 '" '" '" " '" ", '" '" ' " '" " " 29 " '" . " '" n • " " " " " '01 '" '" " " " " " " " '" '" '" " " " ,. " " " '" ,. , '" " 08 00 

" 03 " " " '" " " 03 00 

" " 00 00 ,. 
" " 03 " 00 

00 00 00 00 " " 55 " " 00 00 
00 00 00 00 00 " " " 02 00 00 
00 00 00 00 00 " " " " 00 00 
00 00 00 00 00 " " 01 " 00 00 
00 00 00 00 00 " 05 " " 00 00 
00 00 00 00 00 00 " 02 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 " " 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 " 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 " 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 
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2.4. Simulatie windsnelheden met CFD 

Voor het uitvoeren van een windklimaatonderzoek beschikt Peutz over een eigen 

windtunnel. Ais het gaat om relatief eenvoudige bebouwingssituaties, of 

bebouwingssituaties waar op voorhand van wordt verwacht dat geen grate 

windproblemen op gaan treden, kan worden volstaan met een numerieke simulatie met 

Computational Fluid Dynamics (CFD). Ondanks de geplande bebouwingshoogtes en de 

complexe bebouwingsgeometrie is in dit geval mede gezien het feit dat in eerste instantie 

slechts een indicatie van het windklimaat verlangd wordt, toch gekozen voor een 

onderzoek middels CFD berekeningen. De gehanteerde rekenmethode voor het CFD 

onderzoek is aan de hand van windtunnelprojecten gevalideerd. Voor een meer 

gedetailieerde bepaling van het windklimaat zal te zijner tijd alsnog een windtunnel 

onderzoek noodzakelijk. 

De grenslaagstroming die in de praktijk (bij neutrale stabiliteit ten aanzien van het 

temperatuurprafiel) aanwezig is wordt aan de rand van het CFD-model opgewekt zodat 

het juiste windprafiel (afhankelijk van de terreinruwheid) wordt gesimuleerd. Verfljning van 

de lokale windsituatie vindt plaats door de direct omliggende bebouwing en begraeiing 

mee te modelieren. 

De windsnelheden rondom het project worden met het CFD-model voor 12 windrichtingen 

berekend. Met behulp van de windstatistiek voor de bouwlocatie, zoals berekend in 

navolging van de NPR 6097, wordt vervolgens per windrichting de overschrijdingskans 

voar de kritische uurgemiddelde windsnelheid van 5 m/s bepaald. De totale 

overschrijdingskans is gelijk aan de som van de overschrijdingskansen die per 

windrichting bepaald zijn. De totale overschrijdingskans, ook wei de hinderkans p 

genoemd, wordt vervolgens getoetst aan de norm NEN 8100 om het lokale windklimaat 

te kunnen beoordelen. 

In bijlage I is het technisch inlegvel, conform de NEN 8100, opgenomen. Het technisch 

inlegvel bevat een aantal rubrieken en aandachtspunten die een kort, schetsmatig 

overzicht geven van de relevante zaken van de CFD-berekeningen. 

In onderstaande figuur 5 wordt het rekenmodel van de onderzochte bebouwingssituatie 

met een bovenaanzicht weergegeven. In de figuur is ook het gebruikte rekengrid in 

horizontale doorsnede zichtbaar. 

W 15169-1-RA 7 



PELJTZ 

Figuur 5: Overzicht plangebied met rekengrid. 

3.REKENRESULTATEN 

De overschrijdingskans van de uurgemiddelde windsnelheid van 5 m/s ('hinderkans') 

wordt als maatstaf voor het windklimaat gehanteerd. Het windklimaat wordt getoetst aan 

de in paragraaf 2.2 vermelde criteria (zie tabel 1). 

In de figuren 6 en 7 wordt voor de onderzochte bebouwingssituatie in een horizontale 

doorsnede op hoofdhoogte (1,8 meter boven maaiveld) de berekende hinderkans met 

kleurcontouren weergegeven. De in de figuren opgenomen getalien corresponderen met 

de bijbehorende maximale hinderkans op de betreffende positie. 

De rekenresultaten worden weergegeven met kleurcontouren in zowel het bereik van 0% 

tot 20% (Ioopgebied) als in het bereik 0% tot 10% (slentergebied). 

De kleur rood correspondeert in de afbeeldingen tot 20% met een beoordeling 'slecht' 

voor het windklimaat in loopgebied. 

Ter plaatse van onder meer de gebouwentrees dient het beoordelingscriterium voor 

slentergebied gehanteerd te worden, waarbij een hinderkans van 10% of hoger 

correspondeert met een 'slecht' windklimaat, dit wordt in de afbeeldingen tot 10% met 

rood aangegeven. Een hinderkans van minder dan 5% (beoordeling 'goed ') dient echter 

in het 'slentergebied' te worden nagestreefd. 
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Figuur 6: Hinderkans geplande bebouwingssituatie. 

(beoordeling 'Ioopgebied'; bereik 0 - 20%) 

Figuur 7: Hinderkans geplande bebouwingssituatie. 

(beoordeling 'slentergebied' ; bereik 0 - 10%) 
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Uit de rekenresultaten voigt dat met name langs De Boelelaan, de westzijde van de 

Gustav Mahlerlaan en het meest noordwestelijke gebouw van het plangebied een voor 

doorloopgebied matig tot slecht windklimaat verwacht wordt. Beoordeeld als 

slentergebied wordt in deze gebieden een veelal slecht windklimaat verwacht. Dit 

ongunstige windklimaat wordt veroorzaakt door de vrij brede, open straten van het 

gebied, in combinatie met de vrij open ligging voor de overheersende windrichtingen. 

Verbeteren van het windklimaat is onder andere mogelijk door het aanpassen van de 

bebouwing, met name door het creeren van een laagbouw voet rond de hoogbouwdelen 

van de bebouwing aan O.a. De Boelelaan. Door het terug leggen van de gevels van de 

hoogbouw met enkele meters boven een laagbouwvoet van enkele verdiepingen worden 

valwinden langs de gevel opgevangen en het windklimaat op loop- en verblijfsniveau 

verbeterd. Het windklimaat dicht bij de gevels van de bebouwing kan op een aantal 

plaatsen ook verbeterd worden door het creeren van een arcade door het terugleggen 

van de gevel van de begane grond. Opgemerkt moet worden dat hiermee het windklimaat 

buiten de arcade niet verbeterd, en dat op plaatsen waar het slechte windklimaat met 

name wordt veroorzaakt door langsstromende wind en niet door valwinden, een arcade 

aileen effectief is als deze voldoende afgeschermd wordt voor aanstromende wind, of 

regelmatig onderbroken wordt. Het windklimaat meer naar het midden van de straten kan 

verbeterd worden door het plaatsen van windafremmende elementen in de vorm van 

bijvoorbeeld bomen. 

Het slechte windklimaat rond het gebouw op de noordwestpunt van het gebied is door de 

open ligging van het gebouw lastig op te lossen. Verbeteren van het windklimaat is 

mogelijk door het aanbrengen van een forse luifel aan de zuidwestgevel van het gebouw, 

of het plaatsen van windremmende elementen bij de hoeken van het gebouw. 

In het centrum van het plangebied wordt een vrij gunstig windklimaat verwacht. Dit 

gunstige windklimaat wordt verklaard door het feit dat de geplande bebouwing geen grote 

verschillen in bouwhoogte kent en dat in de doorgerekende situatie aanwezige hoogbouw 

accenten redelijk gunstig gepositioneerd zijn op de onderbouw. 

Opgemerkt moet worden dat bij verschuiven van hoogbouw accenten of het veranderen 

van de onderbouw, lokaal forse veranderingen in het windklimaat kunnen optreden. 

Daarnaast is het ook mogelijk dat in de situatie waarin slechts een gedeelte van de 

plannen gerealiseerd is, het windklimaat beduidend ongunstiger kan zijn dan in de 

doorgerekende eindsituatie. 

W 15169-1-RA 10 



PELJTZ 

4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In opdracht van de Gemeente Amsterdam Projectbureau Zuidas is met behulp van 

Computational Fluid Dynamics (CFD) een indicatief onderzoek verricht naar de te 

verwachten windklimaatsituatie in het Kenniskwartier te Amsterdam . Doel van het 

onderzoek was het geven van een eerste beoordeling van het te verwachten windklimaat 

in het plangebied. Gezien de geplande bouwhoogtes en de complexileit van de geplande 

bebouwing wordt geadviseerd bij het verder uitwerken van de plannen een nadere studie 

naar het te verwach ten windklimaa t uit te voeren middels een windtunnelonderzoek. 

Voor de opzet van het onderzoek en de beoordeling van het windklimaat is uitgegaan van 

de Nederlandse norm NEN 8100:2006 Windhinder en windgevaar in de gebouwde 

omgeving. 

Opgemerkt wordt dat het specifieke gevaarcriterium waaraan bij windtunnelonderzoek 

wordt getoetst gezien het indicatieve karakter van numerieke simulatie niet in dit 

onderzoek is meegenomen. Dit indicatieve karakter van de bereken ingen wordt mede 

veroorzaakt door de afmetingen van het plangebied. 

Uit de resultaten van het onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

Met name langs de Boelelaan, de westzijde van de Gustav Mahlerlaan en hel meest 

noordwestelijke gebouw van het plangebied wordt een voor doorloopgebied matig tot 

slecht windklimaat verwacht. Beoordeeld als slentergebied wordt in deze gebieden een 

veelal slecht windklimaat verwacht. 

In het centrum van het plangebied wordt een vrij gunstig windklimaat verwacht. 

Bij verschuiven van hoogbouw accenten of het veranderen van de onderbouw kunnen 

lokaal forse veranderingen in het windklimaat optreden. 

In de situalie waarin slechts een gedeelte van de plannen gerealiseerd is, kan het 

windklimaat beduidend ongunstiger zijn dan in de doorgerekende eindsituatie. 

Concluderend kan worden gesteld dat er geen ernstige problemen met het windklimaat te 

verwachten zijn , maar dat er wei een aantal gebieden zijn die bij de verdere uitwerking 

van de plannen aandacht verdienen, met name voor wat betreft de situering van 

gebouwingangen. 

Dit rapport bestaat uit: 

11 pagina's en 1 bijlage. 
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BIJLAGE I Technisch inlegvel numerieke simulatie PElJTZ 

Project Projectgegevens 

Projectnaam Kenniskwartier Amsterdam 

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam Projectbureau Zuidas 

Projectleider dr. ir. L. Aanen 

Datum 5 oktober 2010 

Model Aigemene gegevens van het model 

Omvang gemodelleerd gebled 500 x 300 meter 

Kerngebied het gebied random de geplande p/angebied 

Omgeving stedefijke bebouwing 

Afmetingen model 1100 x 750 x 300 meter 

Blokkeringsgraad < 10% 

Gemode!leerd groen jaargemiddelde siluatie 

Onderzochte windrichtingen 12 (rondom in stappen van 30 graden) 

Onderzochte configuraties • gep/ande bebouwingssituatie 

Computeropstelling Specifieke gegevens van gebruikte programmatuur 

Programmatuur Programmatuur: Phoenics 2006 (versie 16 maart 2007) 

V' FVM (eindige volume methode) 

- FEM (eindige elementen methode) 

- anders 

Aigemeen V' Drie~dimensionaaf - Twee-dimensionaal 

V' tijd-onafhankefijk - tijd~afhankelijk 

V' isothermisch - thermisch 

- passieve scafairs - actieve scafairs 

Rekenrooster 205 x 190 x 51 cellen, rechthoekig grid; verfijning t.p.v.het bouwproject 

Turbulentiemodellering Mix van k-E-turbulentiemodel en k~E-RNG~turbulentiemodel 

Convectieve differenUeschema's Snelheidscomponenten: 2" orde schema, MINMOD 

Turbulentie grootheden: UPWIND 
Scala ire variabelen: UPWIND 

Randvoorwaarden Gebruikte randvoorwaarden 

Instroomprofiel Voor aile windrichtingen een windprofief vaor stede/ijk bebouwing (zo:::::'O, 7 m) 

Uitiaat constante druk 

Boven~/zijwanden ges/oien, wrijvingsloos 

Vloer/bodem Ges/oten, fully~rough (ruw!Jeid - 1 mm) 

Gegevensverwerking en beoordeling Informatie voor locatie en beoordeling windklimaat --
Amersfoertse coordinaten van de locatie X - 092185, Y - 435650 

Toegepaste eisen v" Gewenste Overschrijdingskans Beoordellng 

mls 
kwa!iteitsklasse % 

Voor comfort P (VlOK > V
ORH

) 

Deorlopen 5,0 sO <20 :s;matig 

Slenteren 5,0 sC <10 :s; matig 

Zitten 5,0 sB <5 :s; matig 

Regionale correctie geen correctie 

Voor gevaar (niet getoetst) P (VIOK > v
D1U

) 

15 n.v.t. 0,05 < P < 0,30 bepel·l<.t risico 

15 II.V.t. p;:: 0,30 gevaarlijl<. 

Gepresenteerde resultaten figuren met P (VWK > vDJ,:)-waarden 

Opmerkingen Gezien de afmetingen van het onderzechte gebied zijn de uitkomsten indicatief. 
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Bijlage 11 Archeologisch bureauonderzoek Plangebied Kenniskwartier 
Stadsdeel Zuideramstel, Gemeente Amsterdam Bureau Monumenten & 
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Samenvatting 

Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) heeft in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente 
Amsterdam en het projectbureau Zuidas een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het 
plangebied Kenniskwartier. Dit is bedoeld om het cultuurhistorische verleden van het plangebied in 
kaart te brengen en daarmee een beeld te krijgen van de archeologische sporen die in de bodem 
aanwezig kunnen zijn. 

De historisch topografische kartering heeft geresulteerd in een overzicht van archeologische 
informatie over de ontwikkeling van het Kenniskwartier. Van dit ruimtelijke en landschappelijke beeld 
is een archeologische verwachting opgesteld die omgezet is naar een beleidskaart. De kaart biedt 
een specificatie van de beleidsregels en maatregelen voor de vereiste archeologische 
monumentenzorg. 

De beleidskaart maakt onderscheid tussen een zone met een hoge archeologische verwachting, 
een zone met een lage archeologische verwachting en een zone die vrijgesteld is van verder 
archeologisch onderzoek. Elke zone kent een specifieke normering om vast te steil en of en in welke 
mate eventueel archeologisch veldonderzoek nodig is in eventuele bouwplanontwikkeling . Een 
specificatie van deze beleidsregels per zone is te vinden op de beleidskaart (p 22 en 23). 

Voor het gehele plangebied geldt de wettelijke meldingsplicht. Dit houdt in dat ook in geval geen 
archeologisch vervolgonderzoek is vereist en toch bodemvondsten ouder dan 50 jaar worden 
aangetroffen dit aan Bureau Monumenten en Archeologie gemeld moet worden zodat in gezamenlijk 
overleg met de opdrachtgever maatregelen getroffen kunnen worden tot documentatie en berging 
van de vondsten. 
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Inleiding 

Het archeologisch bureauonderzoek van Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) betreft een 
inventarisatie van archeologische c.q. cultuurhistorische waarden binnen het plangebied 

Kenniskwartier, stadsdeel Zuideramstel. Uitgaande van deze waardestellende inventarisatie wordt 
het beleid vastgesteld voor het behoud en/of documentatie van eventuele archeolog ische 
overblijfse len in verband met toekomstige plannen. 

Het archeologisch bureauonderzoek vindt plaats in het kader van de herinrichting van het 

Kenniskwartier. De voorliggende waardestelling is gebaseerd op een historisch topografische 
inventarisatie van kaartmateriaal, publicaties en archiefbronnen, in samenhang met archeolog ische 

informatie over vergelijkbare locaties in de directe omgeving. 

In het bureauonderzoek komen het nationale, provinciale en gemeentelijke archeologiebeleid 
(hoofdstuk 2), de historische en archeologische achtergronden (hoofdstuk 3) en de archeologische 

verwachting van de plangebieden (hoofdstuk 4) aan de orde, gekoppeld aan een beleidskaart 
(hoofdstuk 5) waarmee wordt gespecificeerd of en in welke mate archeologische maatregelen 

binnen (toekomstige) planontwikkeling vereist zijn. 
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1 Administratieve gegevens plangebied 

Het plangebied Kenniskwartier wordt in het noorden begrensd door de snelweg A 10, in het oosten 
door de Buitenveldertselaan, in het zuiden door de Arent Janszoon Ernststraat en de Overijsselweg 
en in het westen door de Amstelveenseweg. 

1_1 Administratieve gegevens 

Opdrachtgever 
Contactpersoon 
Adres 

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 
dhr. C. Bruijns 
Post bus 1104 

Postcode I plaats 1000 BC Amsterdam 

Plangebied 
Provincie Noord-Holland 
Plaats Amsterdam 
ARCHIS meldingsnr. 40252 
X-coordinaat NO 119.685 
X-coordinaat ZO 119.689 
X-coordinaat ZW 118.874 
X-coordinaat NW 118.881 

Localie 

1 Plangebied Kenniskwartier (rood). 

Gemeente Amsterdam 
Kaartblad 250 

Y-coordinaat NO 483.480 
Y-coordinaat ZO 482.803 
Y-coordinaat ZW 482.829 
Y-coordinaat NW 483.334 

X Gemeente Amsterdam 

)( 
)( 

B ~r .. u Mo ......... nl •• &- Ar<t..oloSli+ 

Project· bestemmlngsptan Kenni5kwa r1ier 
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2 Wet- en regelgeving 

2.1 Aigemeen 

Het archeologische erfgoed bestaat uit voorwerpen en structuren die in de bod em bewaard zijn . Ook 
landschappelijke of infrastructu rele elementen kunnen een archeologische waarde hebben. Deze 
materiele overblijfselen vormen een onderdeel van onze leefomgeving waarvan het behoud in de 
bodem of documentatie op maat gesneden maatregelen vergen. Het archeologische bodemarchief 
levert een bijdrage aan de cultuurhistorie van onze stad en maakt de beleving van het verleden 
bovendien tastbaar. 

Vanwege de ruimtelijke aard van archeologische sporen en vondsten in de bod em heeft het 
archeologische beleid raakvlakken met dat van de ruimtelijke ordening . Door de wijziging van de 
Monumentenwet 1988 met ingang van 1 september 2007 is de zorg voor het archeologisch erfgoed 
ge',ntegreerd in ruimtelijke ordeningsprocessen. Een essentieel uitgangspunt van de nieuwe wet is 
dat het erfgoed in de bodem beter wordt beschermd . Dit betekent dat in ruimtelijke ontwikkelingen 
vroegtijdig rekening wordt gehouden met archeologisch erfgoed. Ais behoud in de bodem geen optie 
is, dan is, voorafgaand aan de bodemverstoring, onderzoek nodig om archeologische overblijfselen 
te documenteren en de informatie en vondsten te behouden. In de dichtbebouwde stedelijke 
omgeving is in de praktijk doorgaans sprake van deze laatste optie. 

2.2 Nationale regelgeving 

Aan het einde van de jaren tachtig groeide het besef dat archeologische vindplaatsen in Europa 
ernstig werden aangetast door grootschalige infrastructurele werken, de toename van bouwlocaties 
en de intensivering van de landbouw. Om het archeologische erfgoed beter te beschermen hebben 
de Europese ministers van Cultuur in 1992 het Verdrag van Valletta opgesteld (ook bekend als het 
Verdrag van Malta). 

Een essentieel uitgangspunt van dit verd rag is dat behoud van archeologisch erfgoed in de bodem 
(in situ) in iedere fase van planontwikkeling dient te worden meegewogen. Ais behoud in de bodem 
(bv door mid del van technische maatregelen en/of planaanpassing) geen optie is, dient het 
bouwplan te voorzien in maatregelen om archeologische overblijfselen op een juiste wijze (volgens 
de wettelijk verplichte Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) te documenteren en de informatie 
en vondsten te behouden. Het verdrag stelt de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan, dat 
bodemverstoring tot gevolg heeft, verantwoordelijk voor de planologische en de financiele inpassing 
van archeologisch onderzoek. De nieuwe wet ter uitvoering van dit verdrag, de Wet op de 
archeologische monumentenzorg (Wamz) " is per 1 september 2007 definitief van kracht. 

Op grond van de Wet op de archeologische monumentenzorg zijn vier wetten gewijzigd: de 
Monumentenwet 1988, de Ontgrondingenwet, de Wet milieubeheer en de Woningwet. De Wet op de 
Ruimtelijke Ordening bevatte al voorschriften om meer rekening te houden met archeologie ten 
behoeve van kwaliteitsverbetering van ruimtelijk beleid . Dit betekent o.a. dat elk bestemmingsplan 

1 SIb. 2007, nr. 42. 
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op archeologisch beleid zal worden getoetst.2 Vanwege het ruimtelijke karakter van het 
bodemarchief heeft het archeologische beleid raakvlakken met dat van de ruimtelijke ordening. 
Door de wetswijzigingen worden archeologische belangen vanaf het begin van de besluitvorming in 
de ruimtelijke ordening meegewogen. Ondanks de getroffen maatregelen om vooraf archeologisch 
onderzoek in te plannen kunnen toevalsvondsten bij bouwprojecten worden aangetroffen. Hiervoor 
blijft de meldingsplicht van kracht.3 

2.3 Provincie Noord-Holland 

Per 1 juli 2008 is de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening (Wro) in werking getreden. Hierdoor is de 
verhouding tussen de provincie en de gemeenten gewijzigd. In het beleidskader Landschap en 
Cultuurhistorie Noord-Holland omschrijft de provincie haar rol.' Hierbij staat de samenwerking met 
gemeenten op basis van gemeentelijke en de provincia Ie structuurvisie centraal. Tevens handhaaft 
de provincie de Belvedere-benadering, waarin behoud van cultuurhistorie door ontwikkeling wordt 
nagestreefd. Ais toetsingskader voor bestemmingsplannen en projectbesluiten met een 
Beeldkwaliteitplan hanteert de Provincie tevens het beleidskader en het streekplan. Op grond van 
de Wro dienen gemeenten bij de vaststelling van bestemmingsplannen, projectbesluiten en 
beheersverordeningen de Provinciale Ruimtelijke Verordening in acht te nemen. 

In het beleidskader is opnieuw de Cultuur Historische Waardenkaart (CHW) opgenomen, waarin 
gebieden, die naar verwachting archeologisch waardevol zijn, zijn aangewezen als provinciale 
archeologische attentiegebieden. De waardestellingen van de CHW zijn bedoeld als primaire 
algemene indicaties die per specifiek plangebied nadere invulling en precisering behoeven. 

De provinciale beleidsintentie is om invulling aan de prima ire doelstelling van het Verdrag van Malta 
te geven en archeologische reservaten aan te wijzen. Deze gebieden dienen om archeologische 
monumenten duurzaam te beschermen en te beheren en daarmee voor toekomstig onderzoek te 
bewaren.5 Daarnaast betrekt de provincie nadrukkelijk culturele waarden, waaronder ook 
archeologie, bij de realisatie van de ruimtelijke- en stedelijke vernieuwing. 

2.4 Gemeente Amsterdam 

In aansluiting op het rijks- en provinciaal beleid besteedt de gemeente specifieke aandacht aan 
vroegtijdige inpassing van archeologie in de ruimtelijke ordeningsprocessen.6 Uitgangspunt hierbij is 
een kwalitatief adequaat beheer van het cultureel erfgoed met aandacht voor een efficiente 
voortgang van bouwprocessen en kostenbeheersing. Tegen deze achtergrond is de afdeling 
Archeologie BMA in 2001 gestart met een nadere inventarisatie van archeologische verwachtingen 
in elk afzonderlijk stadsdeel. Hiertoe worden onder meer verschillende historische kaartbeelden van 
het stadsdeelgebied met elkaar vergeleken. Deze inventarisatie is bedoeld als een verfijning van het 
verwachtingsbeeld van de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) en de Cultuur Historische 

2 Artikel 388 lid 1 van de gewijzigde Monumentenwet schrijft hie rover dat De gemeenteraad bi} v8ststelfing van een 
bestemmingsp/an als bedoefd in artikel 3.1 van de nieuwe Wet op de Ruimtefijke Ordening en bi} de bestemming van de in 
het plan begrepen grond, rekening houdt met de in de grond aanwezige dan weI te verwachlen monumenten. Met 
'monument' wordt hier een (onbeschermd) archeologisch monument bedoeld, ofwel aile terreinen welke van algemeen 
be/ang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis vaor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde (art. 1 
Monumentenwet). 
3 Artikel 53 van de gewijzigde monumentenwet 1988. 
4 Provincie NOOfd~Holiand 2006. 
5 Van Eerden 2008, 14~15. 
6 SMA 2005, 58. 
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Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Holland, en de landelijke Indicatieve Kaart 
Archeologische Waarden (lKAW) waarin de stedelijke gebieden niet gekarteerd zijn. 
De nieuwe wetgeving schrijft voor dat bij vaststelling van een nieuw bestemmingsplan altijd een 
nadere waardestelling nodig is van de aanwezige archeologische verwachting in de vorm van een 
bureauonderzoek. Dit bureauonderzoek behelst een specificatie van eventuele archeologische 
waarden binnen een specifiek plangebied en een advies met betrekking tot het daarbij behorende 
beleid en/of te nemen maatregelen. Bij de formulering van het beleid staat altijd een realistische 
balans tussen het archeologische belang ten opzichte van de voortgang van het ruimtelijke 
ontwikkelingsproces in de stad centraal. 
De bescherming van (verwachte) archeologische waarden kan in een bestemmingsplan (o.a.) 
worden geregeld met een aanlegvergunning als bedoeld in artikel 3.3.a van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. Verder kan in het belang van de archeologische monumentenzorg worden 
bepaald dat de aanvrager van een reguliere bouwvergunning als bedoeld in artikel 44, eerste lid, 
van de Woningwet een rapport dient te overleggen als bedoeld in artikel 39, tweede lid en kan 
worden bepaald dat aan een reguliere bouwvergunning als bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de 
Woningwet voorschriften kunnen worden verbonden als bedoeld in artikel 39, derde lid, van de 
Monumentenwet. Zowel aan een aanlegvergunning als uitzondering kunnen voorschriften worden 
verbonden in het belang van de archeologische monumentenzorg. 

Bij de bepaling van de uitzonderingsdrempels voor archeologisch wordt een combinatie van 
factoren, in acht genomen, te weten: a) de specifieke aard van de cultuurhistorische / 
archeologische waarden, b) het oppervlak van het te ontwikkelen terrein en c) de diepte van de 
bodemingreep. Volgens deze systematiek gelden in Amsterdam dertien beleidsvarianten: 
- 1: gebieden met bekende archeologische waarden. Aangezien hier met zekerheid archeologische 
overblijfselen aanwezig zijn, is bij elke bodemingreep ongeachte het oppervlak of de diepte 
archeologisch onderzoek noodzakelijk 
- 2: bebouwde gebieden met een hoge archeologische verwachting binnen het historische centrum 
van Amsterdam (tot en met de Vierde Uitleg: binnen de Singelgracht). Uitzondering van 
archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 50 m2 en minder dan 0,50 m 
onder maaiveld. 
- 3: gebieden met een hoge archeologische verwachting langs nog aanwezige historisch 
infrastructurele assen / in een historische woonkern buiten het historische centrum van Amsterdam. 
Deze gebieden zijn onbebouwd of de bebouwing dateert van v66r de 19de eeuw. Uitzondering van 
archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 100 m2 en minder dan 0,50 m 
onder maaiveld. 
- 4: bebouwde gebieden met een hoge archeologische verwachting langs nog in het landschap 
zichtbare historisch infrastructurele assen / in historische woonkern buiten het historische centrum 
van Amsterdam. De bebouwing dateert uit het einde van de 19de eeuw. Uitzondering van 
archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 100 m2 en minder dan 1,00 m 
onder maaiveld. 
- 5: bebouwde gebieden met een hoge archeologische verwachting langs voormalige (overbouwde 
of opgehoogde) historisch infrastructurele assen / in een historische woonkern buiten het historische 
centrum van Amsterdam. De bebouwing of ophoging dateert uit de 20ste eeuw. Uitzondering van 
archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 500 m2 en minder dan 2,00 m 
onder maaiveld. 
- 6: onbebouwde gebieden met een hoge archeologische verwachting in de landelijke periferie van 
Amsterdam. Hier liggen archeologische vondsten dicht aan het oppervlak, zodat relevante 
archeologische lagen kunnen zijn opgenomen in de bouwvoor. De bouwvoor heeft gemiddeld een 
diepte van 0,3 - 0,5 m waaronder een eerste sporenvlak zichtbaar word!. Uitzondering van 
archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 500 m2 en minder dan 0,50 m 
onder maaiveld. 
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- 7: bebouwde gebieden met een lage archeologische verwachting in de voormalige (overbouwde of 
opgehoogde) landelijke periferie van Amsterdam. De bebouwing of ophoging dateert uit het einde 
van de 19de eeuw. Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner 
dan 10.000 m' en minder dan 1,00 m onder maaiveld. 
- 8: bebouwde gebieden met een lage archeologische verwachting in de voormalige (overbouwde of 
opgehoogde) landelijke periferie van Amsterdam. De bebouwing of ophoging dateert uit de 20ste 
eeuw. Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 10.000 
m' en minder dan 2,00 m onder maaiveld. 
- 9: terreinen met een lage archeologische verwachting die als vaarweg in gebruik zijn binnen het 
historische centrum van Amsterdam (tot en met de Vierde Uitleg: binnen de Singelgracht). 
Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij ingrepen in de waterbodem kleiner dan 500 
m'-

- 10: gebieden met een lage archeologische verwachting die als vaarweg in gebruik zijn buiten het 
historische centrum van Amsterdam. Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij 
ingrepen in de waterbodem kleiner dan 10.000 m'. 
- 11: gebieden met een lage archeologische verwachting die onder water in het IJ liggen, of die als 
haven in het IJ liggen of die van oorsprong een opgespoten eiland (bijv. baggerdepots uit de 19de 
eeuw of eilanden zoals IJburg) zijn. Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij 
bodemingrepen kleiner dan 10.000 m' en minder dan 4,00 m'" NAP. 
- 12: gebieden met een lage archeologische verwachting die in een droogmakerij liggen. 
Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 10.000 m' en 
minder dan 0,50 m onder maaiveld. 
- 13: gebieden zonder archeologische overblijfselen omdat hier al archeologisch onderzoek of 
grootschalig grondverzet heeft plaatsgevonden voor bijv. zware funderingen, kelders, tunnels ed. Er 
geldt daarom een lage archeologische met een uitzondering voor archeologisch onderzoek. Deze 
categorie plangebieden zijn wei indirect van belang voor archeologische planning omdat ze 
aanwijzingen geven voor de eventuele aanwezigheid van archeologische resten in omliggende 
gebieden. 
Voor aile beleidsvarianten geldt dat van het dieptecriterium aileen kan worden afgeweken als exacte 
gegevens over de bodemopbouw of de aanwezige verstoringen bekend zijn. 

2.5 Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

Voor de inpassing van archeologisch onderzoek in het proces van de ruimtelijke planvorming 
bestaat een standaard pakket van maatregelen waarvan de kwaliteitsnormen door het ministerie van 
OCW zijn opgesteld (KNA: Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie). De maatregelen gaan uit van 
een gefaseerde aanpak, zodat per plangebied, al naar gelang de locatie, de aard van de 
bodemingreep en de archeologische verwachting, een op maat gesneden programma kan worden 
opgesteld. Er is sprake van een gefaseerde aanpak waarbij een onderscheid gemaakt wordt in het 
Bureauonderzoek (BO), eventueel gevolgd door het Inventariserend Veldonderzoek (IVO) en de 
Archeologische Opgraving (AO) of een Archeologische Begeleiding (AB). 

Het IVO is bedoeld om de resultaten van het bureauonderzoek te toetsen. Het geeft inzicht in de 
aanwezigheid en toestand van de archeologische overblijfselen in de bodem. Een AO wordt 
uitgevoerd in geval er sprake is van een vindplaats met archeologische resten die volledig dienen te 
worden gedocumenteerd en geborgen. 
Een AB houdt in dat er geen apart archeologisch onderzoek plaatsvindt voorafgaand aan het 
bouwproces, maar dat de bouwingreep onder begeleiding van een archeoloog wordt uitgevoerd. 
Volgens de vigerende KNA voorschriften kan dit aileen in geval van uitzondering, bijvoorbeeld 
wanneer er sprake is van een beperkte bodemingreep op een gewaardeerd terrein of een AMK-
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terrein. Elke onderzoeksfase wordt afgesloten met een selectiebesluit. Hierin wordt vastgesteld 
welke delen van een plangebied in aanmerking komen voor verder archeologisch onderzoek of voor 
bescherming en welke delen van het plangebied verloren gaan zonder een archeologische 
opgraving (afb. 2). De wijze waarop de verschillende archeologische werkzaamheden worden 
uitgevoerd is afhankelijk van de omvang van de bouwlocatie, de aard van de archeologische resten 
en de opzet van het civiel technisch programma. Goede integratie van de het archeologisch 
programma in het bouwproces is een belangrijke voorwaarde voor efficientie in de uitvoering. 

Waardankllaltl TOETS (SI3dsOOeI 01 SMA) 
('bv rlsieoMalyso) 

t t 

T 
P'09'omma van EI3cn (SMA) 

t .. IVO I AS ---....- Rappon 

T 
~=ngBreheoIogisdl ---_ ... 0---- AO ____ Rappon 

f T 
Publielt(BMA) COHoc!>O I depot (SMA) 

2 Stroomschema archeologisch onderzoek. 

Indien een archeologische waardestelling in het kader van een bestemmingsplan geformuleerd 
wordt, zal hieruit pas een eventueel veldonderzoek voortkomen wanneer bouwaanvragen in het 
kader van het betreffende bestemmingsplan ingediend worden . Voor aile veldonderzoeken is een 
Programma van Eisen (PvE) vereist. Hierin zijn de kwalitatieve randvoorwaarden en 
onderzoeksvragen voor het werk vastgelegd. Het vormt de basis voor verdere planning en 
kostenraming. In het PvE wordt tevens beschreven of archeologische overblijfselen in de bodem 
bewaard kunnen blijven of dat opgraven van deze resten noodzakelijk is (selectiebesluit). Het PvE is 
onderdeel van de bouwprocedure. Het (Iaten) opstellen ervan behoort tot de verantwoordelijkheid 
van de initiatiefnemer van het bouwplan. 

Ondanks de maatregelen om vooraf archeologisch onderzoek in te plannen kunnen toeva lsvondsten 
bij bouwprojecten worden aangetroffen. Hiervoor blijft de wettelijke meldingsplicht van kracht. 7 Oit 

houdt in dat de uitvoerder of opdrachtgever de gemeente over de vondst dient te informeren zodat 
maatregelen ter documentatie of berging ervan getroffen kunnen worden. 

7 Artikel 53 van de gewijzigde monumentenwet 1988. 
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2.6 Situatie bestemmingsplangebied Kenniskwartier 

Binnen het plangebied zijn geen wettelijk beschermde archeologische monumenten aangewezen. 
Wei va It het plangebied deels binnen een zone waarvoor volgens de Archeologische Monumenten 
Kaart (AMK: terrein 14.611) en de provinciale Cultuur Historische Waardenkaart (CHW: MLA 245A) 
een hoge archeologische waardering geldt (afb. 3). Oit verwachtingsbeeld is algemeen van aard en 
dient in het kader van de bouwplanvorming nader te worden uitgewerkt. Het volgende hoofdstuk 
betreft een historisch topografische analyse ten behoeve van een specificatie en een ruimtelijk 
onderscheid van de archeologische verwachtingen. 

Project: bes!emmlng$plan Kennlskwaltiel 
Archeologl$che Monumenten KIUlr1 

c::::J Plal'lgebied Ke M iskwSllMH 

_ Telfeifl yan archeologlsche betekenl5 

Tellein lIan archeologiSche waarde 

Teffein van lIoga arch4lologls.che waara. 

_ Telfeln .... n leer hoge archeologlSche we.rdo 

_ Telfeln van zeer hoge archeologische waarde, 
beschermd 

t 
3 Plangebied Kenniskwartier met rode lijn aangegeven op de Archeologische Monumenlen Kaart (AMK). Het plangebied vall 
deels binnen een gebied met een hoge archeologische waardering (oranje, nummer 14.611 ). De Cultuurhistorische 
Waardenkaart van de Provincie Noord-Holland (CHW) komI avereen met het kaartbeeld van de AMK. 
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3 Bodemkunde en historie 

3.1 Aigemeen 

Het huidige 'natuurlijke' landschap in en om Amsterdam wordt in grate mate bepaald door de 
landschapsvorming die zich voltrok in het Holoceen, de periode na de laatste IJstijd (vanaf ca. 
10.000 BP). Er heerste toen vanaf ca . 4.000 BP een gematigd klimaat waarin veengraei mogelijk 
was. Toen ontstond hier in de kuststreek het zogenaamde Hollandveen. Het Hollandveen 
Laagpakket bevindt zich thans in de ondergrond tussen gemiddeld 4 - 5 m + NAP en 2 m + NAP en 
loopt plaatselijk door tot a m NAP. Dit natuurlijke landschap is omgevormd tot een veenweidegebied 
door middel van graotschalige veenontginningen, die in de 11 de eeuw van start gingen B Bij de 
cultivatie van het landschap speelde de waterhuishouding een cruciale ral. Tegelijkertijd met de 
veenontginningen begon ook de aanleg van dijken en later in de 17de en 18de eeuw volgde de 
uitgebreide draogmakerijen waarbij grate watergebieden in Noord-Holland werden ingepolderd. 
Wat de vroegste bewoning van Amsterdam betreft dateren de oudste archeologische sporen van 
huizen tot nu toe uit de 12de eeuw. Rond de stad en met name op de hoger gelegen strandwallen in 
Noord Holland zijn vindplaatsen met bewoningssporen die teruggaan tot in de Branstijd (ca. 2.000 -
800 v. Chr.). 
De eerste bewoning van Amsterdam ontwikkelde zich in de 12de en13de eeuw aan de 
NieuwendijklKalverstraat en de WarmoesstraatiNes. Met de aanleg van de (Nieuwezijds en 
Oudezijds) burgwallen in de 14de eeuw startte het proces van stadsvorming. De stad had eerst een 
aarden omwalling ('sciltraminge') als verdedigingswerk die in de het laatste kwart van de 15de eeuw 
werd vervangen door een stenen stadsmuur. De laatmiddeleeuwse stad was omsloten door de 
huidige Singel aan de westkant en de Geldersekade en Kloveniersburgwal aan de oostkant. In de 
periode 1585-1663 groeide de stad explosief door vier stadsuitbreidingen. Ten tijde van de Eerste 
Uitleg (1585-1586) verplaatste de stadsrand zich naar de huidige Herengracht en de Oudeschans. 
Bij de Tweede Uitleg (1592-1596) verschenen er vier nieuwe woon- en werkei landen (Marken, 
Uilenburg, Rapenburg en Vlooienburg) aan de oostkant van de stad . In 1613 ontstond met de Derde 
Uitleg aan de westzijde van de stad de woon- en werkbuurt de Jordaan en het eerste deel van de 
grachtengordel tot aan de Leidsegracht. De vroeg 17de-eeuwse stad werd beschermd door een 
gebastioneerde aarden wal ontworpen naar de nieuwste fortificatieplannen uit Italie, voorzien van elf 
bolwerken. Met de Vierde Uitleg van 1663 werd in de Gouden Eeuw het halfcirkelvormige stadsplan 
van Amsterdam voltooid. Het oostelijke deel van de grachtengordel werd aangelegd over de Amstel 
en aan het IJ werden de drie oostelijke haveneilanden Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg 
gerealiseerd. De nieuwe bakstenen stadswal (met nu in totaal 26 bolwerken) volgde met z'n gracht 
het trace van de huidige Singelgracht. 
De eerste woonwijken buiten de Singelgracht verrezen naar aanleiding van het uitbreidingsplan Kalff 
in 1877, gevolgd door een tweede ring na annexatie van grote delen van de gemeenten Nieuwer
Amstel en Sioten in 1896. De 20ste-eeuwse groei van de stad va It uiteen in vier fasen; bebouwing 
van de Baarsjes, Zuid en Oost in de twintiger en dertiger jaren, het door nieuwbouw aaneengroeien 
van voormalige dijkdorpen in Amsterdam Noord, de wederopbouwwijken aan de westzijde van de 
stad (de Westelijke Tuinsteden) en de bebouwing van de voormalige Bijlmermeer in de zestiger en 
zeventiger jaren. Met IJburg borduurt de stad begin 21 ste eeuw weer voort op het concept van vier 
eeuwen tevoren, het creeren van stedelijk areaal in en aan het IJ . 

8 Veerkamp 1997, 10.31. 
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3.2 Historisch-topografische inventarisatie 

Voor deze historisch topografische analyse zijn verschillende cartografische brannen gebruikt, 
waarander de kaart van Amsterdam en omstreken van Nicolaes Visscher (ca. 1700), de 
Topografische Militaire Kaart (1854), de Chramotopografische Kaart (ca. 1900) en de kaart van 
Publieke Werken (1936). 

Het plangebied Kenniskwartier bevindt zich in de voormalige Buitenveldse Binnendijkse Polder. 
Binnen het plangebied ligt de historische ontginningsas de Amstelveenseweg. Langs deze weg 
bevonden zich diverse boerderijen. De Buitenveldse Binnend ijkse Polder werd gebruikt als 
landbouwgebied. 

4 Het plangebied op de Topografisch Militaire Kaart (1854). 

3.2.1 Ontginningen 

Tot de 13de eeuw vormde de omgeving van Amsterdam rand de Amstel een gebied: het 
Amstelland . Daarna werd het gesplitst in de ambachtsheerlijkheden Ouder-Amstel en Nieuwer
Amstel. De Buitenveldse Binnendijkse Polder lag binnen het rechtsgebied van Nieuwer-Amstel. 
Amsterdam hoorde tevens tot dit rechtsgebied, maar kreeg al snel autonome jurisdictie. 

De ontginning van het Amstelland beg on in de 11de of 12de eeuw, vermoedelijk vanuit de polder De 
Ronde Hoep, ten zuiden van Oudekerk aan de Amstel. Van deze polder verplaatsten de activiteiten 
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zich langs de ontginningsbasis de Amstel naar het noorden. De bedoeling was om het veen te 
ontwateren. Daarvoor werden haaks op de Amstel reeksen van evenwijdige sloten op 30 tot 100 m 
afstand van elkaar gegraven naar bestaande veenrivieren. Aan de kopse kant verrezen boerderijen 
op huisterpen en ontstond de voor het veenlandschap typerende lintbebouwing. Ais bijkomend 
gevolg van de ontwatering van het veen daalde het maaiveld en werd de grond weer natter. 
Aangezien de akkers bloot kwamen te staan aan overstromingsgevaar werden ter bescherming 
achter- en zijkaden aangelegd. Ondanks deze maatregelen zette de vernatting van de percelen zich 
door' Daarom bracht men nieuwe stroken veen in cultuur. Bij de verlenging van de kavels schoof 
ook vaak de bewoning op. De achterkade werd dan als secundaire ontginningsas in gebruik 
genomen.1O Dit zogenaamde slagenlandschap is nog duidelijk te zien op historische kaarten (afb. 4). 

Door de daling van het maaiveld was men in de 14de en 15de eeuw gedwongen om maatregelen te 
nemen tegen de wateroverlast door middel van de aanleg van dijken, sluizen, watermolens en 
molenweteringen. De Amstelveenseweg was oorspronkelijk een achterkade van de ontginning die 
de Amstel als basis had. De waarschijnlijk in de 16de eeuw opgehoogde kade diende als kering 
tegen het water uit het achterliggende veengebied. 

5 Het plangebied (rode lijn) op de kaart van Visscher (ca. 1700). 

9 Borger 1987, 16-17. 
10 Stol 1993, 29. 
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3.2.2 Bebouwing langs de Amstelveenseweg 

Dit deel van de Buitenveldse Binnendijkse Polder was vanal de 17de eeuw voornamelijk als land- en 
tuinbouwgebied in gebruik. Vanwege de economische bloei en de internationale welvaart nam de 
vraag naar agrarische producten toe. Hierdoor werd de directe omgeving van Amsterdam van 
steeds grater belang voor de groentevoorziening. 

De polder diende niet aileen als voorraadschuur van de stad, het buitengebied was tevens een 
gewild stedelijk recreatiegebied. Amsterdamse patriciers lieten in de landelijke omgeving weelderige 
buitenplaatsen en pleziertuinen bouwen-" Aanvankelijk hadden deze holsteden een overwegend 
agrarische lunctie. In de zomer werden de holsteden door de stedelingen als buitenhuis gebruikt,'2 
Vee I boerderijen, buitens en uitspanningen lagen aan weerszijden van de Amstelveenseweg die in 
die periode een belangrijke verbindingsweg tussen Amsterdam en Amstelveen werd. Dit duurde 
voort tot in de 20ste eeuw. Op de kaart van Visscher uit ca. 1700 worden langs deze route een 
reeks van dergelijke locaties weergegeven (alb. 5). 

Binnen het plangebied lagen zes boerderijen. Hun namen komen afwisselend voor op verschillende 
topogralische kaarten en kunnen worden achterhaald met onder meer de Topogralische Militaire 
Kaart (1854, alb. 4), de Chromotopogralische Kaart (ca. 1900) en de kaart van Publieke werken uit 
1936 (alb. 7). Aan de oostzijde van de Amstelveenseweg lagen van noord naar zuid de boerderijen 
'Amstelland' (alb. 6), 'Kent U Zellve', 'Huis te Velde', 'Werk en Rust', 'Het is niet Anders' en 'Zorg 
meer'. De boerderijen 'Amstelland' en 'Huis te Velde' lagen niet direct aan, maar op enige alstand 
van de Amstelveenseweg. 

VRUJ: VNIVERSlTEfi 
ou\<! ICIDEMISCH lIEKENKlllS 

6. Voorbereiding voar de bouw van he! Academisch Ziekenhuis in 1957. Links boerderij Amstelland (foto SAA). 

3.2.3 Verstedelijking 

Tot de 20ste eeuw bleef dit deel van de Binnendijkse Buitenvelderse polder een landelijk gebied. Ais 
gevolg van de bevolkingsgroei annexeerde Amsterdam in 1896 delen van deze polder. In 1917 
ontwikkelde Berlage het bekende Plan-Zuid. Het uitbreidingsplan omvatte naast het toenmalige 
gemeenteareaal ook de aangrenzende randgemeente, die in 1921 grotendeels door Amsterdam 

------------
11 Ram 1964, 162. 

12 Meischke 1958, 140-1 
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werden geannexeerd. In de jaren '20 werd het gebied ten noorden van de ringweg volgebouwd met 
woonblokken. In de jaren vijftig en zestig werd de wijk Buitenveldert aangelegd. 

Tekeningen uit het Centraal Tekeningen Archief van de Dienst Publieke Werken geven een goed 
beeld van de ruimtelijke ontwikkeling binnen het plangebied Kenniskwartier. 13 In de eerste helft van 
de 20ste eeuw is de oorspronkelijke verkaveling met de bijbehorende boerderijen nog aanwezig. In 
de jaren '40 worden huizenblokken langs de Amstelveenseweg aangelegd. Bij de aanleg van het VU 
Medisch Centrum in de jaren '50 zijn de sloten gedempt, is het gehele terrein opgehoogd en zijn de 
boerderijen gesloopt. 

.'-'-" ,. 

7. Het plangebied op de kaart van Publieke Werken uit 1936. 

3,3 Archeologische inventarisatie 

! t 

:;.; :.c 
, '"r' " .,. 

In de plangebieden is tot op heden geen archeologisch veldonderzoek uitgevoerd. Concrete 
aanwijzingen over de kwaliteit van archeologische sporen zijn daarom niet voorhanden . De kwaliteit 
van eventuele archeologische resten dient daarom op basis van archeologisch veldonderzoek dat in 
de nabije omgeving is uitgevoerd, te worden geschat. De vondsten en structuren die op deze 
vindplaatsen werden gedocumenteerd verschaffen nadere informatie over de geschiedenis en 
topografie van de Amstelveenseweg en omgeving. Ze zijn een goede graadmeter voor de 
aanwezigheid van archeologische overblijfselen binnen het plangebied. In de nabijheid van het 
plangebied zijn de volgende veldonderzoeken uitgevoerd: 

13 Centraal Tekeningen Archief: Dienst Publieke Werken: microfiches nrs: 31612, 33810 en 33781 ophogen grand ten 
behoeve van het Medisch Centrum Vrije Universiteit. 
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Amstelveenseweg I Boomschorshuisje (AVW) 
In 1998 is op het terrein van het voormalige Boomschorshuisje aan de Amstelveenseweg (AVW) 
een archeologische opgraving uitgevoerd. Hierbij zijn sporen van een ontginningssloot en een 
middeleeuwse terp uit de 13e eeuw aangetroffen. Daamaast zijn overblijfselen van de eerste 
bakstenen bebouwing langs de Amstelveenseweg gedocumenteerd. De bebouwing dateerde van 
rond 1600. De bevindingen tijdens het onderzoek gaven nieuwe informatie over de stedelijke 
ontwikkeling van Amsterdam en de onmiddellijke periferie in de 17de-19de eeuw.14 

Frans Ot!enstadion (AVW1) 
In 2004 is op het terrein van het Frans Oltenstadion aan de Amstelveenseweg (AVW1) een 
Inventariserend Veldonderzoek (IVO) uitgevoerd. Het terrein was opgehoogd met een bijna vier 
meter dik zandpakket. Hoewel de archeologische waamemingen werden belemmerd door het 
voortdurend afkalvende zand, werd duidelijk dat van archeologische sporen of resten van de 
natuurlijke ondergrond geen sprake was onder het 2,5 tot plaatselijk 4 m dikke ophogingspakket. 
Aangezien de oorspronkelijke bodem zich in dit deel van de stad op 2 m .,. NAP onder een 
opgebrachte zandlaag van ruim 2 m bevond, is het oorspronkelijke maaiveld van het veenweide 
gebied ooit gedeeltelijk afgegraven voordat het terrein werd opgespoten met zand. Ook kan het zijn 
dat deze bodemlaag onherkenbaar is samengeperst door de druk van het bovenliggende 
opgespoten zand.15 

Wat de bodemopbouw van het plangebied betreft, bestaat de bovenste laag vanaf het huidige 
maaiveld uit recent aangebrachte grand. Het oorsprankelijke polderpeil bevond zich in de 
Buitenveldse Binnendijkse Polder op ca. 2,00 m'" NAP.16 Op basis van de huidige maaiveldhoogte 
(ca. 0,80 m .,. NAP) kan er vanuit gegaan worden dat eventuele archeologische sporen of vondsten 
op een diepte van ca. 1,20 m onder het huidige maaiveld liggen. Ten aanzien van de archeologische 
kwaliteit van de ondergrond van het plangebied is bekend dat bij de aanleg van Buitenveldert en het 
VU Medisch Centrum in de jaren vijftig van de 20ste eeuw de oorspronkelijke bebouwing is 
weggehaald en het gebied met zand is opgehoogd. Deze werkzaamheden kunnen de 
archeologische kwaliteit van de ondergrond aangetast hebben. 

14 Veerkamp & Van Thoor 2003,2-16. 
15 Gawronski & Veerkamp 2007,10-12. 
16 Dienst der Publieke Werken 1967, 290-294 
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4 Archeologische verwachtingskaart 

Op basis van bovenstaande inventarisatie (hooldstuk 3) zijn binnen het plangebied Kenniskwartier 
materiele overblijlselen te verwachten die samenhangen met het gebruik van de Buitenveldse 
Binnendijkse polder van de 12de eeuw tot en met de 20ste eeuw. Dit leidt tot een verwachtingskaart 
van archeologische materiele neerslag voor het plangebied. 

Archeologische verwachtingszones 

D Begrenzing plangebied 

_ Zone A: Amstelveenseweg 
Betreft het trace van de Amstelveenseweg waarover sinds de 12de eeuw mensen zich 
verplaatsten en goederen werden vervoerd. De materiele neerslag betreft losse vondsten, 
alval en sporen van de weg- 01 dijkstructuur. Vanwege de herinrichting van het plangebied 
in het midden van de 20ste eeuw zijn geen sporen meer te verwachten. 

OZone B: bewoning langs de Amstelveenseweg 
Hier kunnen sporen voorkomen die verband houden met bewoning langs de 
Amstelveenseweg tot de herinrichting van het terrein in de jaren '50 van de 20ste eeuw. Het 
gaat om lunderingen en sporen zoals beerputten, tuinen en alvallagen. Dergelijke sporen 
hebben een hoge dichtheid en sterke onderlinge samenhang. De archeologische 
verwachting is daarom hoog. 

OZone C: boerderijen 
Betreft de zone van de zes genoemde boerderijen aan de oostzijde van de 
Amstelveenseweg (zie paragraal 3.2.2). De materiele neerslag betreft sporen van 
ophogingen, gebouwen, losse vondsten en alval. Vanwege de lange gebruiksperiode 
hebben de archeologische sporen een hoge dichtheid en een sterke onderlinge samenhang. 
De archeologische verwachting is daarom hoog. 

1. Amstelland ; 
2. Kent U Zelve; 
3. Huis te Velde; 
4. Werk en Rust, 
5. Het is niet anders; 
6. Zorgmeer 

OZone D: polder 
De materiele neerslag betreft sporen van bewoning en landgebruik en losse vondsten van 
de 12de eeuw tot en met de 20ste eeuw. Dergelijke overblijlselen hebben een geringe 
onderlinge samenhang en een wijde verspreiding. De archeologische verwachting is daarom 
laag. 

19 



'" o 

L 

. . .......... ' IRIel.!hWEG-ZUID ~~~~~~~~~~~~~~~:===================~:=========~~~~~:=~~~~::~~1' ;'~7'~ _1 ~---, II ~ Amc:;tplvPPMPwpn .A 10..1 ! -=nT"7-trti'j£jj:?' V Gemeente Amsterdam 
I I; f1 - .::::=.-------

E 
= 
I I 

t 

~Ill 

~. ~ 
"'0 o. 
~O 

o~ 

Ille;, 
C ro 

" 3 m ro 
C ro 
;::"-o ro 
~ " C 3 
3 ~ 
ro -~ ro 
CD a 
~ " .. 3 

~ 
~ 
.8 
~. 



SO 10-039 

Juni201 0 
Gemeente Amsterdam 

Bureau Monumenten & Archeologie 

5 Archeologische beleidskaart 

De archeologische beleidsadvieskaart van het plangebied Kenniskwartier is bedoeld als een 
schematisch ruimtelijk overzicht van de maatregelen die nodig zijn voor de zorg voor het 
archeologische erfgoed binnen bepaalde zones of locaties in de plangebieden. De verwachtingen 
worden gekoppeld aan de huidige toestand van het terrein en mogelijk opgetreden 
bodemverstoringen. De clustering van de verwachtingszones resulteert in een beleidskaart met 
daarop zones met bijbehorende specifieke beleidsmaatregelen (zie paragraaf 2.4) . 

Archeologische Beleidszones 0D basis van de archeologische verwachtingszones en 
verstoringen 

D Begrenzing plangebied 

D Beleidscategorie 5 bij hoge verwachting (delen van verwachtingszone B en C) 
Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 500 m' 
en minder dan 1,20 m onder maaiveld. 

D Beleidscategorie 8 bij lage verwachting (een deel van verwachtingszone D) 
Uitzonderingen van archeolog isch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 
10.000 m' en minder dan 1,20 m onder maaiveld. 

D Beleidscategorie 13 bij lage en negatieve verwachting (verwachtingszone A, en delen 
van verwachtingszones B, C en D) 
Vanwege de hoge mate van verstoring en de lage verwachting, zij n deze delen van het 
plangebied vrijgesteld van verdere archeologische maatregelen . 

Voor de uitvoering van archeologisch veldonderzoek, zoals een Archeologische Begeleiding (AB), 
een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) of een Archeologische Opgraving (AO), is een 
archeologisch Programma van Eisen (PvE) vereist. 

Voor het gehele plangebied geldt dat ook in geval geen archeologisch veldonderzoek vereist is en er 
toch archeologische overblijfselen ouder dan 50 jaar bij bouwwerkzaamheden aangetroffen worden, 
deze bij de gemeente aangemeld dienen te worden, zodat in gezamenlijk overleg met de 
opdrachtgever maatregelen getroffen worden tot documentatie en berg ing van de vondsten. 
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Conclusie 

Het voorliggende archeologische bureauonderzoek is uitgevoerd in het kader van de herinrichting 
van het Kenniskwartier. 

In het plangebied Kenniskwartier zijn drie archeologische beleidszones onderscheiden (zie 
hoofdstuk 5). Elke zone kent een gespecificeerde beleidsmaatregel (beleidscategorie) die bepaalt in 
welk geval archeologisch onderzoek nodig is. De noodzaak tot archeologisch onderzoek is 
afhankelijk van de aard van de bodemingreep (de oppervlakte en de diepte). 

In de eerste zone (met een hoge archeologische verwachting) is archeologisch onderzoek 
noodzakelijk indien de bodemverstoring grater is dan 500 m' en dieper is dan 1,20 m onder 
maaiveld. 

In de tweede zone (met een lage archeologische verwachting) is archeologisch onderzoek 
noodzakelijk indien de bodemverstoring grater is dan 10.000 m' en dieper is dan 1,20 m onder 
maaiveld. 

De derde zone (met een negatieve verwachting) wordt vrijgesteld van verder archeologisch 
onderzoek. 

De noodzaak tot archeologische maatregelen kan worden vastgesteld wanneer het bouwplan 
zodanig is uitgewerkt dat oppervlak en diepte van de bodemingrepen bekend is . 

Bij de opsteli ing van het bestemmingsplan Kenniskwartier dienen zowel de zone met een hoge als 
de zone met een lage archeologische verwachting met een dubbelbestemming op de plankaart te 
worden weergegeven. In de bijbehorende regels kunnen bovenstaande beleidscategorieen worden 
verwerkt (zie hoofdstuk 2 en 5). 

23 



BO 10-039 

Juni 2010 

Brennen 

Digitale bronnen 

Gemeente Amsterdam 

Bureau Monumenten & Archeologie 

Cultuur Historische Waardenkaart provincie Noord-Holland. http://chw.noord-holland.nl 
Archeologisch Informatiesysteem (ARCH IS) 

Literatuur 
BMA, Ruimte voor Geschiedenis. Beleidsnota Monumenten en Archeologie Amsterdam 2005-2010, 
Amslerdam 2005. 
Borger, G.J.,'Ontgonnen, bedijkt, bebouwd . De agrarische voorgeschiedenis van het stedelijk 
gebied,' in : Heinemeijer, W.F. & Wagenaar, M.F., Amsterdam in kaarten_ Verandering van de stad in 
vier eeuwen carthografie, Antwerpen 1987, 16-17. 
Dienst Publieke Werken, 'Het bouwrijpmaken van terreinen ', Ons Amsterdam 19/10 , 1967,290- 294. 
Eerden, R. van, 'De archeologische reservaten van 'Malta ', Archeobrief 12, 2, 2008, 13-18. 
Gawronski, J. & J.A.G. Veerkamp,· Frans Ottenstadion. Inventariserend veldonderzoek 
Amstelveenseweg, Amsterdamse Archeologische Rapporten 13, 2007. 
Meischke, R. , 'Het Amsterdamse buitenhuis in de eerste helf! van de zeventiende eeuw.', 
Amstelodamum 45 (1958),133-141. 
Provincie Noord-Holland , Cultuur Verbindt. Cultuurnota 2005-2008 Provincie Noord-Holland, 
Haarlem 2004. 
Ram, B., 'Ook aan Amstel's boorden fluistert nog iets van een ver verleden', Ons 
Amsterdam 16 (1964),162-169. 
Stol, T., Wassend water, dalend land. Geschiedenis van Nederland en het water, UtrechU 
Antwerpen 1993. 
Veerkamp, J.A.G., 'Mammoeten in Amsterdam? Een inventarisatie van archeologische 
aandachtspunten bij de aanleg van de NoordlZuid Metrolijn ', Amsterdam 1997. 
Veerkamp, JAG. & M.T. van Thoor, 'Boven en onder de grond: Tussen Amstelveenseweg en 
Schinkel.·, Magazine, jrg . 2, nr. 1, Amsterdam, 2003, 2-16. 

Afmelding: 
Archiscode 307 12 
Controle proces en waardestelling 
Voor akkoord 

Hoofd afdeling Archeologie BMA 
Prof. dr. J.H.G. Gawronski 

datum 21-04-2010 
prof. dr. J.H.G. Gawronski 

datum 09-06-2010 

24 



8010-039 
Juni2010 

Gemeente Amsterdam 

Bureau Monumenten & Archeo!ogie 

Cololon 

Archeologisch Bureauonderzoek 10-039 

Datum: 
Status: 
Redactie: 
Tekst: 
Cartografie: 

09-06-2010 
Definitief 
Prof. dr. J.H.G. Gawronski 
Mevr. I. Lempke MA 
Dhr. R. Tousain 

© Bureau Monumenlen & Archeologie, Gemeente Amsterdam, 2010 

Postbus 10718, 1001 ES Amsterdam, 020-2514900 

Niels uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 

enigerlei andere wijze dan ook, zander voorafgaande schriftelijke loestemming van SMA. SMA aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voar eventuele schade YQortvloeiend uit de toe passing van de adviezen of he! gebruik van de resultaten 

van dit onderzoek. 

25 





biz. 455 

Gemeente Amsterdam 



biz. 456 

Kenniskwartier Noord West (concept) 



biz. 457 

Bijlage 12 Erratum beleidsregels archeologisch bureauonderzoek 
Kenniskwartier, Gemeente Amsterdam Bureau Monumenten & Archeologie d.d. 
15 september 2010 
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Kenniskwarlier Noord West (concept) 



Bezoekadres 
Herengracllt 482 
1017 CB Amsterdam 

Postbus 10718 
1001 ES Amsterdam 
Telefoon 020 2514 900 
Fax 020 2514 999 
www.bma.amsterdam.n! 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologle 

DH~r\::: i. .'~' .ii 

~~~(t~Jill: ~jl/vi ... 

.. Datum .... ». __ 'n._.'~_.·,",'" 

Ons kenmerk 

Behandeld door 

Doorkiesnummer 

E·mail 

Onderwerp 

'1---' 
I 

15 september 2010-" .,~J 
2010 ,. 530 ~= 

Dienst RuimteJijke Ordening 
Dhr. R. Bakker 
Postbus 2758 
1000 CT Amsterdam 

Mevr. I. de Jongh - Lempke (10-163) 
020·2514991 
i.dejongh·lempke@bma.dmb.amsterdam.nl 

Erratum beleidsregels archeologisch bureauanderzoek Kenniskwartier (10·039) 

Geachte heer Bakker, 

Bij deze wil ik u op de hoagte stellen van een erratum in het archeologisch 
bureauonderzoek i<enniskwartier. Op pagina 21 en 22, Archeologische beleidskaart 
maeten de volgende zinnen vervangen worden: 

8eleidscategorie 5 
Ultzondering van arche%gisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 500 01

2 en m/nder dan 1,20 

m onder maaiveld. 

Veranderen in: 
Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 500 rn2 of mlnder dan 1,20 

m onder maa/veld. 

8eleidscategorie 8 
Uitzondering van archeologlsch veJdonderzoek geldt bij boderningrepen kleiner dan 10.000 m2 en mlnder dan 

1,20 m onder maaiveld. 

Veranderen in: 
Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemlngrepen kleiner dan 10.000 m~ of minder dan 

1,20 m onder maaiveld. 

Macht u nag vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw I. de Jangh -
Lempke, 020·2514991. 

Met V~ie eJijke groet, 

Irv--'---------
dr. J. a ronski 
Hoald aldeling Archeologie 

Bureau Monumenten & Archeologie is onderdeo! van Dienst Milieu en Bouwtoezicht 
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Bijlage 13 MER Zuidas - de Flanken, delen A en B incl. bijlagen, Oranjewoud 
d.d. 25 januari 2011 (ligt apart ter inzage) 
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel1 8egrippen 

1.1 plan: 

het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West van de gemeente Amsterdam 

1.2 bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML -bestand 
NL.IMRO.0363.K1007BPGST-OW01 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen). 

1.3 aanduiding 

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.4 aanduidingsgrens 

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5 aanduidingsvlak 

Een op de plankaart aangegeven vlak met eenzelfde aanduiding. 

1.6 bebouwing 

Een of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

1.7 bebouwingspercentage 

Een in de regels of plankaart aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het 
bestemmingsvlak of bouwvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd. 

1.8 bestaande bebouwing of gebruik 

Bebouwing of gebruik zoals aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 

1.9 bestemmingsgrens 

De grens van een bestemmingsvlak. 

1.10 bestemmingsvlak 

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.11 bouwen 

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vemieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats. 
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1.12 bouwgrens 

De grens van een bouwvlak. 

1.13 bouwlaag 

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen is begrensd. zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van kelder, 
onderbouw en zolder. 

1.14 bouwwerk 

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grand is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.15 brutovloeroppervlakte (bvo) 

De totale oppervlakte van de bouwlagen met inbegrip van de bouwconstructies, magazijnen, 
dienstruimten, bergingen etcetera, uitgezonderd ondergrondse parkeervoolZieningen. 

1.16 eerste bouwlaag I plint 

De volledige bouwlaag op of boven maaiveld. 

1.17 gebouw 

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 

1.18 gevellijn 

Een op de plankaart aangegeven lijn, waarin de gevel van de gebouwen aan de betreffende zijde moet 
worden opgericht. 

1.19 groenvoorziening 

Ruimten in de open lucht, waaronder in ieder geval worden begrepen (bos)parken, plantsoenen, 
groenvoolZieningen en open speelplekken, met de daarbij behorende sloten, vijvers en daarmee gelijk te 
stellen wateren en ondergrondse infrastructurele voolZieningen. 

1.20 hoofdgebouw 

Een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan 
worden aangemerkt. 

1.21 kantoor 

Het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate 
rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen, daaronder tevens begrepen congres- en 
vergaderaccommodatie. 

Gemeente Amsterdam 



biz. 468 

1.22 kelder 

Een bijzondere bouwlaag, waarbij de vloer van de bovengelegen bouwlaag ten hoogste 0,70 meter boven 
het gemiddeld aangrenzende maaiveld is gelegen. 

1.23 langzaamverkeersroute 

Verkeersverbinding, die uitsluitend bedoeld is voor fietsers en voetgangers en vergelijkbare 
verkeersdeelnemers. 

1.24 maaiveld 

De hoogte van het afgewerkte bouwterrein. 

1.25 nutsvoorziening 

Een voorziening ten behoeve van de distributie van gas, water en elektriciteit, en de telecommunicatie 
alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen 
transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, warmte/koudeopslag (ook in de bodem), telefooncellen 
en zendmasten. 

1.26 ondergrondse parkeervoorziening 

Parkeervoorziening gelegen onder maaiveld. 

1.27 openbare ruimte 

Voet- en fietspaden, pleinen, groenvoorzieningen en water, met in beg rip van bij deze voorzieningen 
behorende nutsvoorzieningen, bermen, taluds, waterlopen en waterbouwkundige kunstwerken, 
ondergrondse afvalsystemen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. 

1.28 peil 

Onder het peil wordt verstaan: het NAP. 

1.29 plankaart 

De plankaart van het bestemmingsplan Kenniswartier Noord West van de gemeente Amsterdam 
(NL.lMRO.0363.K1 007BPGST -). 

1.30 planregels 

De regels, deel uitmakende van het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West van de gemeente 
Amsterdam. 
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1.31 weg 

Aile voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen 
spoorwegen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bnuggen en duikers, de tot de wegen of 
paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, 
nutsvoorzieningen, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele 
vQorzieningen. 

1,32 wet 

Wet ruimtelijke ordening. 
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Artikel2 Wijze van meten 

Bij toe passing van deze regels wordt als voigt gemeten: 

2.1 de inhoud van een bouwwerk 

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.2 de bouwdiepte van een bouwwerk 

Vanaf maaiveld tot aan het laagste punt van het bouwwerk, met uitzondering van fundering of 
ondergeschikte onderdelen van het bouwwerk. 

2.3 de bouwhoogte van een bouwwerk 

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde. 

2.4 de oppervlakte van een bouwwerk 

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 

2.5 de brutovloeroppervlakte van een gebouw 

De bebouwde oppervlakte van de afzonderlijke bouwlagen bij elkaar opgeteld. 

Kenniskwartier Noord West (onlwe/p) 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Artikel3 Groen 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De op de plankaart voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen; 
b. tuinen; 
c. waterlopen en waterpartijen; 
d. expeditie, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van laden en lossen met de 

daarbijbehorende ontsluitingsweg en in- en uitritten; 
e. ondergrondse parkeervoorzieningen; 
f. nutsvoorzieningen; 

met de daarbij behorende: 

g. voet- en fietspaden; 
h. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
i. straatmeubilair; 
j. ondergrondse infrastructuur; 
k. speelvoorzieningen. 

3.2 Bouwregels 

a. Op en onder de in lid 3.1 genoemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met in achtneming van de volgende 
bepalingen: 

1. maxima Ie bouwhoogte: 3 meter; 
2. maximale bebouwingsoppervlakte: 10 m2 

b. Onverminderd het bepaalde onder a geldt dat tevens ondergrondse parkeervoorzieningen mogen 
worden opgericht, met een maxima Ie verticale bouwdiepte van 2 bouwlagen. 

c. Onverminderd het bepaalde onder a geldt dat tevens een gemaal mag worden opgericht, onder 
voorwaarde dat deze onder maaiveld wordt opgericht, met een maximale bebouwingsoppervlakte van 
400 m'. 

3.3 Specifieke gebruiksregels 

Voor de in lid 3.1 genoemde gronden geldt dat het bepaalde in artikel 9 in acht dient te worden 
genomen. 
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Artikel4 Kantoor 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De op de plankaart voor Kantoor aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. kantoor; 
b. ondergrondse parkeervoorzieningen met de daarbij behorende in- en uitritten, en met inbegrip van de 

daarbij behorende ventilatie-installaties; 
c. fietsparkeren; 
d. verblijfsgebied en openbare ruimte; 
e. voet- en fietspaden; 
f. nutsvoorzieningen; 

met de daarbij behorende: 

g. groenvoorzieningen; 
h. ondergrondse infrastructuur. 

4.2 Bouwregels 

Op en onder de in lid 4.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. Voor gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
1. maximale bouwhoogte: 59,5 meter aan de westkant van het bestemmingsvlak onder een 

hellingshoek van 0,9' tot 60,9 meter aan de oostkant van het bestemmingsvlak; 
2. maximum bebouwingspercentage: 100%; 
3. ten aanzien van de aanduiding 'gevellijn' geldt dat het geveloppervlak van de bouwlagen tussen 10 en 

35 meter hoog voor 80% moet worden opgericht in deze lijn. 
b. Voor ondergrondse parkeervoorzieningen gelden de volgende bepalingen: 
1. maximale verticale bouwdiepte: 2 bouwlagen, waarbij deze aan de noordzijde geheel onder maaiveld 

dienen te worden gerealiseerd, en in afwijking van lid 1.26, aan de ovenge zijden tot maximaal 0.7 m 
boven gemiddeld aangrenzende maaiveld mogen worden gerealiseerd; 

2. de bij de ondergrondse parkeervoorzieningen behorende ventilatie-installaties mogen boven maaiveld 
worden gerealiseerd, met een maxima Ie bouwhoogte van 5 meter en een maximaal 
bebouwingsoppervlak van 25 m'; 

c. Voor bouwwerken geen gebouwen zijnde geld en de volgende bepalingen: 
1. maximale bouwhoogte: 3 meter; 
2. maximale bebouwingsoppervlakte: 10 m2 

d. Onverminderd het bepaalde onder a tot en met c geldt dat tevens een gemaal mag worden 
opgericht, onder voorwaarde dat deze onder maaiveld wordt opgericht, met een maximale 
bebouwingsoppervlakte van 400 m'. 

4.3 Nadere eisen 

a. Burgemeester en wethouders kunnen nader eisen stellen aan bouwplannen met een bouwhoogte 
van 30 meter of meer met betrekking tot de plaatsing en vormgeving van bouwwerken ter voorkoming 
of beperking van windhinder. In dat kader kunnen burgemeester en wethouders tevens van een 
initiatiefnemer van een bouwplan verlangen een windtunnelonderzoek aan hen te overleggen. 

b. Burgemeester en wethouders kunnen, indien advisering van de Regionale Brandweer daartoe 
aanleiding geeft en voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, nader eisen stellen aan bouwplannen 
met betrekking tot de situering van vluchtwegen van de te vestigen bestemmingen ter vergroting van 
de zelfredzaamheid van gebruikers van de bouwwerken. 

c. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan bouwplannen met betrekking tot 
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ondergrondse bebouwing inhoudende dat maatregelen dienen te worden getroffen welke 
noodzakelijk zijn om grondwateroverlast te voorkomen. In dat kader kunnen burgemeester en 
wethouders tevens van een initiatiefnemer van een bouwplan verlangen een onderzoek naar de 
effecten op het grondwater aan hen te overleggen. 

4.4 Specifieke gebruiksregels 

Voor de in lid 4.1 genoemde gronden gelden de volgende gebruiksbepalingen: 

a. het bepaalde in artikel 9 dient in acht te worden genomen; 
b. voor de functies genoemd in lid 4.1 onder a. geldt een maximum brutovloeroppervlakte van 41.000 

m'. 
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Artikel5 Verkeer -1 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De op de plankaart voor Verkeer - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. straten en wegen met een maximum snelheid van 30 km per uur; 
b. verblijfsgebied en openbare ruimte; 
c. voet- en fietspaden; 
d. parkeervoorzieningen, waaronder begrepen ondergrandse parkeervoorzieningen en met inbegrip van 

de daarbij behorende ventilatie-installaties; 
e. voorzieningen ten behoeve van laden en lossen met de daarbijbehorende in- en uitritten; 
f. nutsvoorzieningen; 

met de daarbij behorende: 

g. bermen en be planting en overige groenvoorzieningen; 
h. waterlopen; 
i. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
j. straatmeublair; 
k. ondergrondse afvalconta',ners; 
I. ondergrondse infrastructuur; 
m. verkeerskundige voorzieningen. 

5.2 Bouwregels 

a. Op en onder de in lid 5.1 genoemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met in achtneming van de volgende 
bepalingen: 

1. maximale bouwhoogte: 3 meter; 
2. maximale bebouwingsoppervlakte: 10 m2. 

b. Onverminderd het bepaalde onder a geldt dat tevens ondergrondse parkeervoorzieningen mogen 
worden opgericht, met een maximale verticale bouwdiepte van 2 bouwlagen. 

5.3 Specifieke gebruiksregels 

Voor de in lid 5.1 genoemde granden geldt dat het bepaalde in artikel 9 in acht dient te worden 
genomen. 
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Artikel6 Verkeer - 2 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De op de plankaart voor Verkeer - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. verblijfsgebied; 
b. voet- en fretspaden; 
c. ondergrondse parkeervoorzieningen, met inbegrip van de daarbij behorende ventilatie-installaties; 
d. fietsparkeren; 
e. nutsvoorzieningen; 

met de daarbij behorende: 

f. bermen en beplanting en ovenge groenvoorzieningen; 
g. waterlopen; 
h. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
i. straatmeublair; 
j. ondergrondse afvalcontainers; 
k. ondergrondse infrastructuur; 
I. verkeerskundige voorzieningen. 

6.2 Bouwregels 

Op en onder de in lid 6.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 
bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. Voor ondergrondse parkeervoorzieningen gelden de volgende bepalingen: 
1 . maxima Ie verticale bouwdiepte: 2 bouwlagen. 
2. de bij de ondergrondse parkeervoorzieningen behorende ventilatie-installaties mogen boven maaiveld 

worden gerealiseerd, met een maximale bouwhoogte van 5 meter en een maximaal 
bebouwingsoppervlak van 25 m'; 

b. Voor gebouwen ten behoeve van fietsparkeren gelden de volgende bepalingen: 
1. maximale bouwhoogte: 5 meter; 
2. maximaal bebouwingsoppervlak: 600 m'; 
c. Voor bouwwerken geen gebouwen zijnde geld en de volgende bepalingen: 
1. maxima Ie bouwhoogte: 3 meter; 
2. maximale bebouwingsoppervlakte: 10 m'. 
d. Onverminderd het bepaalde onder a tot en met c geldt dat tevens een gemaal mag worden 

opgericht, onder voorwaarde dat deze onder maaiveld wordt opgericht, met een maximale 
bebouwingsoppervlakte van 400 m'. 

6.3 Specifieke gebruiksregels 

Voor de in lid 6.1 genoemde gronden geldt dat het bepaalde in artikel 9 in acht dient te worden 
genomen. 
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Hoofdstuk 3 Aigemene regels 

Artikel7 Antidubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
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Artikel8 Aigemene bouwregels 

a. Het is toegestaan de in dit plan aangegeven bouw- en/of bestemmingsgrenzen te overschrijden 
danwel af te wijken van de aangegeven gevellijnen ten behoeve van: 

1. stoepen, stoeptreden, funderingen, plinten, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, 
gevelversieringen, wanden van ventilatiekanalen en dergelijke del en van gebouwen, mits de 
overschrijding niet meer bedraagt dan 0,2 meter en de maxima Ie bouwhoogte niet wordt 
overschreden; 

2. gevelaccenten, gevel- en kroonlijsten, pilasters, overstekende daken, erkers, balkons, luifels en 
dergelijke delen van een gebouw, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 meter en deze 
werken niet lager gelegen zijn dan 4,2 meter boven een rijweg, rijwielpad danwel voetpad, en mits 
de maxima Ie bouwhoogte niet wordt overschreden; 

3. reclame-uitingen mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 0,5 meter en de maxima Ie 
bouwhoogte niet wordt overschreden; 

b. Onverminderd het bepaalde onder a is het toegestaan de in dit plan aangegeven bouw- en/of 
bestemmingsgrenzen te overschrijden danwel af te wijken van de aangegeven gevellijnen ten 
behoeve van erkers mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 3 meter; deze erkers niet lager 
liggen dan 30 meter boven een rijweg, rijwielpad danwel voetpad en de maxima Ie bouwhoogte niet 
wordt overschreden; 

c. Onverminderd het bepaalde onder a is het toegestaan de in dit plan aangegeven bouw- en/of 
bestemmingsgrenzen te overschrijden danwel af te wijken van de aangegeven geveliijnen ten 
behoeve van een luilel mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 6 meter; deze luifel niet lager 
ligt dan 8 meter boven een rijweg, rijwielpad danwel voetpad; de maximale bouwhoogte niet wordt 
overschreden en het oppervlakte van maximaal 140 m2 niet wordt overschreden. 
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Artikel9 Algemene gebruiksregels 

Ten aanzien van parkeren geld! een maximum aantal parkeerplaatsen in het totale plangebied van 378 
parkeerplaatsen met uitzondering van de voorzieningen ten behoeve van laden en lossen. 
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Artikel10 Aigemene afwijkingsregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van de 
regels van dit bestemmingsplan, ten behoeve van: 

a. gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en elektriciteitsvoorzieningen met een maximale 
bouwhoogte van 6 meter, en een maximale brutovloeroppervlak van 25 m'; 

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals gedenktekens, plastieken, straatmeubilair, vrijstaande 
muren, keermuren, trapconstructies, bebouwing ten behoeve van al dan niet ondergrondse 
afvalopslag, geluidwerende voorzieningen, steigers, duikers en andere waterstaatkundige werken 
mits de maxima Ie bouwhoogte niet wordt overschreden; 

c. geringe afwijkingen welke in het belang zijn van een ruimtelijke en/of technisch beter verantwoorde 
plaatsing van bouwwerken, wegen en anderszins, of welke noodzakelijk zijn in verband met de 
werkelijke toestand van het terrein, mits de afwijking in situering niet meer bedraagt dan 2 meter en 
de maximale bouwhoogte niet wordt overschreden. 
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Artikel11 Aigemene procedureregels 

Burgemeester en wethouders nemen bij het stelien van nadere eisen als bedoeld in lid 4.3 de volgende 
regels in aeht: 

a. Burgemeester en wethouders leggen het ontwerp van de nadere eis, met de daarop betrekking 
hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn vocr een beoordeling van het ontwerp, ter inzage; 

b. voorafgaand aan de terinzagelegging geven Burgemeester en wethouders in een of meer dag-, 
nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op andere gesehikte wijze kennis van het ontwerp, volstaan kan 
worden met het vermelden van de zakelijke inhoud; in de kennisgeving wordt vermeld waar en 
wanneer de stukken ter inzage liggen, wie in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te 
dienen en op welke wijze dit dient te gebeuren; 

e. belanghebbenden kunnen bij Burgemeester en we!houders naar keuze sehriftelijk of mondeling hun 
zienswijze over het ontwerp naar voren brengen; 

d. de termijn vocr het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in he! voorgaande lid bedraagt 
twee weken, welke termijn aanvangt me! ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is 
gelegd. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

Artikel12 Overgangsrecht 

12.1 Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wei gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning veor het bouwen en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vemieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de 
dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het eerste lid een 
omgevingsvergunning veor het bouwen verlenen veor het vergraten van de inhoud van een bouwwerk 
als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

c. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daarander begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

12.2 Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grand en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b. Het is verboden het met het besternrningsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander rnet dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en ornvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan veor 
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten 
of te laten hervatten. 

d. Het eerste lid is niet van toe passing op het gebruik dat reeds in strijd was rnet het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daarander begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel13 Siotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West. 
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