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Vanuit het park kijk je op de bedrijvigheid rondom Zuidplein en Matthijs Vermeulenpad
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Introductie
Voor u ligt een voorstel voor het DokDakpark. Het 
voorstel DokDakpark is een andere uitwerking 
van het voorstel Daklaan. De Daklaan (nu Dok-
Dakpark) is een project dat in 2015 is ontstaan 
naar aanleiding van een motie bij het tracébesluit 
Zuidasdok. Het project Daklaan voorzag in een 
verhoogde fietsverbinding gelegen in een groen, 
parkachtig landschap aan de noordzijde van 
station Zuid. Het project zoals oorspronkelijk 
voorzien bleek om een aantal redenen minder 
goed uitvoerbaar.De belangrijkste reden was dat 
realisatie van het voorstel in haar oorspronkelijke 
vorm in combinatie met de door Zuidplus gekozen 
ontwerpoplossingen en uitvoeringsmethode tot 
onacceptabele kosten, risico’s en vertraging van 
Zuidasdok zou leiden

Om toch invulling te kunnen geven aan de 
hiervoor genoemde motie, is het ontwerp 
van de Daklaan bestudeerd en is een aantal 
aanpassingen doorgevoerd resulterend in het 
voorstel DokDakpark. DokDakpark is uiteindelijk 
als werktitel voor Daklaan gekozen, om verwarring 
met het oorspronkelijke voorstel te voorkomen. 
Het DokDakpark is een versoberde versie van de 
Daklaan, maar met behoud van het uiteindelijke 
doel: het creëren van een ecologische verbinding, 
groene verblijfsoase en fysieke verbinding tussen 
het oostelijk en westelijk deel van Zuidas aan de 
noordzijde van station Zuid.
De locatie en de doelstelling zijn dus gelijk. 
Van haar voorganger de Daklaan heeft het 
DokDakpark een groot aantal facetten behouden: 
het parkachtige landschap, de verhoogde ligging, 
het kwalitatief hoogwaardige groen en de ruimte 
voor kunst zijn elementen die ook in het plan voor 
het DokDakpark terug komen. 

Het versoberde plan is desondanks op een aantal 
punten anders dan de Daklaan. In het DokDakpark 
ontbreekt de fietsverbinding en de rechtstreekse 
toegang tot de fietsenstalling. Dat maak het 
ontwerp aanzienlijk goedkoper. Het plan voorziet 
bovendien niet meer in het vervangen van delen 
van het ontwerp van Zuidasdok, maar beperkt 
zich tot het versterken van het ontwerp.

Het ontwerp van Zuidasdok omvat al een rijk,  
weelderig groen dak. Bij het ontwerp van het 
DokDakpark zijn het getrapte landschap en de 
stedelijke voet van het station zo veel mogelijk 
gerespecteerd. 

Bovendien heeft de tijd inmiddels ook een paar 
voordelen gebracht. Het project Daklaan is tot  
stand gekomen tijdens de aanbesteding van 
Zuidasdok. Omdat Zuidasdok als design & 
construct contract is aanbesteed, waren op dat 
moment alleen de eisen bekend en niet het 
ontwerp. Dat ontwerp is er nu wel. Met de kennis 
van het ontwerp Zuidasdok kan door Amsterdam 
preciezer ontworpen worden. De gewenste 
toevoegingen worden dan ook zo gekozen en 
ontworpen dat deze constructief onafhankelijk 
zijn van de constructies van Zuidasdok. Dat 
betekent dat het hele project ook ná realisatie van 
Zuidasdok kan worden gerealiseerd. Daarmee 
wordt de afhankelijkheid van de aannemer 
van Zuidasdok kleiner en kunnen onderdelen, 
waarvan in de uitwerking blijkt dat deze een te 
grote impact hebben op de fasering en planning 
van Zuidasdok, na oplevering van Zuidasdok 
alsnog worden gerealiseerd. Dat geeft voor zowel 
Amsterdam als Zuidasdok een behoorlijke vrijheid 
om het vervolgproces zo optimaal mogelijk in te 
richten en maakt de risico’s voor beide partijen 
beter beheersbaar. 

Naast kennis van het ontwerp wordt er 
de komende tijd ook steeds meer bekend 
over de uitvoeringsfasering van Zuidasdok. 
Daardoor kan beter en gedetailleerde worden 
bepaald óf en hoe de werkzaamheden kunnen 
worden uitgevoerd met een geringe impact. 

Het voorstel van de Daklaan is met DokDakpark 
nader uitgewerkt en beter afgestemd op de 
huidige situatie. DokDakpark is een versoberde 
Daklaan want een belangrijk element, de 
fietsverbinding, is komen te vervallen, met 
behoud van het oorspronkelijke doel. Daarnaast is 
het voorstel op onderdelen eenvoudiger, en kan 
er worden ingespeeld op het ontwerp, waarmee 
het goed-koper en realistischer is. 

Ongeacht de naam is het belangrijkste dat er 
invulling wordt gegeven aan de unieke kans 
om extra gebruiksgroen toe te voegen in het 
hart van Zuidas, op een manier die past bij het 
internationale, hoogstedelijke en ambitieuze 
karakter van dit prachtige stukje Amsterdam. 

1.  Vervolg Daklaan
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1.1 Aanleiding 
Bij de vaststelling van het kredietbesluit voor het 
project Zuidasdok in juni 2015 is de motie ‘Dok-
DakPark als ecologische verbinding, verblijfsoase 
en groene brug over de ring’* aangenomen. In de 
motie wordt opgeroepen het dak van Zuidasdok 
zoveel mogelijk in te richten als openbare, 
hoogwaardige groene ontmoetingsplek van inter-
nationale allure. 
Hierbij moet ingezet worden op het benutten van 
het groene park als ecologische verbinding tussen 
de Schinkel en de Amstelscheg, als visuele ‘brug 
over de ring’ en waar mogelijk te verbinden met 
het Amsterdamse Bos, Beatrix-, en Amstelpark en 
te onderzoeken in hoeverre daarnaast een voet- 
en fietspad op het dak naast/tussen het groen 
realiseerbaar is. 

Deze motie was de aanleiding voor de verdere 
uitwerking van het project Daklaan, een 
verhoogde fietsverbinding van het Beatrixpark 
naar de Parnassusweg. Het plan voorzag verder 
in een directe ongelijkvloerse verbinding naar de 
fietsparkeergarages bij station Amsterdam Zuid, 
het toevoegen van een aanzienlijke hoeveelheid 
groen en het toevoegen van commerciële ruimten 
aan het Matthijs Vermeulenpad, als onderdeel van 
het station. 

Op 30 maart 2016 is door de gemeenteraad 
ingestemd met een voorinvestering van 
€1.297.521 (prijspeil 2015, excl BTW) in de 
fundering van de Daklaan ter hoogte van de 
Minervapassage en de Brittenpassage. 

Op 21/22 december 2016 heeft de gemeenteraad 
ingestemd met het kredietbesluit Daklaan. De 
gemeenteraad stemde in met het toevoegen 
van de Daklaan aan de projectscope Zuidasdok 
als bijbestelling van de gemeente Amsterdam en 

stelde een krediet beschikbaar ter hoogte van 
€ 37,6 mln (exclusief BTW, prijspeil 2016) onder 
voorwaarde van een financiële bijdrage van NS 
Stations en Stadsregio Amsterdam. 

Deze besluitvorming vond plaats aan het einde 
van de dialoogfase. De Daklaan was derhalve 
geen onderdeel van de dialoogfase. In het 
kredietbesluit Daklaan is vermeld dat de Daklaan 
bij het begin van de herijkingsfase aan de 
projectscope Zuidasdok kan worden toegevoegd, 
onder voorwaarde dat het ontwerp, de prijs van 
de opdrachtnemer en de impactanalyse past 
binnen de door de opdrachtgevers gestelde 
kaders. Direct na definitieve gunning aan 
aannemerscombinatie ZuidPlus op 15 februari is 
aan ZuidPlus gevraagd om een ontwerp, prijs en 
impactanalyse op te stellen.

In de commissievergadering van 21 juni 2017 
heeft de wethouder de stand van zaken Daklaan 
toegelicht. Daaruit bleek dat de realisatie van 
de Daklaan een grote impact zou hebben op 
het project Zuidasdok en o.a. zou leiden tot een 
significante vertraging, een latere ingebruikname 
van de openbaar vervoersterminal en extra 
hinder. Bovendien voldeed het voorstel niet 
aan (financiële) dekkingsvoorwaarden van het 
raadsbesluit, omdat de kosten waren toegenomen 
en de dekking was afgenomen. Daarop is besloten 
af te zien van de bijbestelling Daklaan. Ook is 
besloten tot een onderzoek naar een alternatieve 
invulling van extra kwaliteit en gebruiksgroen aan 
de noordzijde van de Openbaar Vervoersterminal. 

Aan de redenen om een dakpark in de plannen op 
te nemen is niets veranderd. Alternatieven voor 
gebruiksgroen, centraal in Zuidas met verbinding 
naar grotere groene ruimten zijn er nauwelijks. 
Afgelopen zomer is Zuidas gestart met het 

vervolgonderzoek. Het doel van de vervolgstudie 
naar alternatieven was om invulling te geven 
aan de motie DokDakPark door alsnog extra 
kwaliteit en gebruiksgroen aan de noordzijde van 
de Openbaar Vervoersterminal toe te voegen. 
Daarbij is ook de motie van Vink (16 oktober 
2016) meegenomen waarin wordt voorgesteld 
“om het park een aansprekende aankleding en 
inrichting te geven met bijvoorbeeld beelden 
en kunstwerken, geïnspireerd op internationale 
voorbeelden als Millennium Park in Chicago of 
Promenade Plantée in Parijs”.

2.  Aanleiding & ambitie

*In de motie van 2015 werd het college van 
burgemeester en wethouders verzocht:
• Het dak van het Zuidasdok zoveel mogelijk in 

te richten als openbare, hoogwaardige groene 
ontmoetingsplek met internationale allure;

• Het dak - voor zover niet benut als groene 
verblijfslocatie - in te richten als groen dak (in 
de ruimste zin van het woord);

• In te zetten op het benutten van dit groene lint 
als ecologische verbinding tussen de Schinkel 
en de Amstelscheg;

• In te zetten op het benutten van het aldus 
ontstane groene dak en park als visuele 
‘groene brug over de ring’, en waar mogelijk 
te verbinden met het Amsterdamse Bos, 
Beatrix- en Amstelpark;

• Te onderzoeken in hoeverre daarnaast een 
voet- en fietspad op het dak naast/tussen het 
groen realiseerbaar is.
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1.2 Ambitie
Zuidas is het internationale zakencentrum van 
Amsterdam geworden dat de initiatiefnemers, 
vanuit de markt en van de gemeente Amsterdam 
voor ogen hadden. De ligging van het gebied 
en de kwaliteit van het gerealiseerde leiden tot 
de combinatie van hoge dichtheden met hoge 
grondprijzen en dito vastgoed opbrengsten. In 
de meest recente Visie Zuidas is de gedachte 
van een volledig gemengd stedelijke programma 
waarin naast kantoren, ook appartementen en 
voorzieningen de ruimte krijgen verder uitgewerkt. 
Zuidas wordt een compleet en compact stuk stad. 
Dat roept bij bewoners, de gemeenteraad en de 
projectorganisatie Zuidas de vraag op naar een 
belangrijke kwaliteit van elke compacte en ook 
duurzaam succesvolle stad: Groen. De beweging 
van zakendistrict naar een gemengde wijk met 
een substantieel aandeel woningen, vraagt om 
investering in groen. Groen dat kan worden 
gebruikt voor ontmoeten, verblijven, sport, spel 
en beweging.

“De ambitie van Zuidas is flink te investeren in een 
groenere identiteit. Bij het investeren in groen is het 
uitgangspunt kwaliteit vóór kwantiteit van cruciaal 
belang. Kwaliteit in groen betekent duurzaam groen 
(met een lange levensduur) met een hoge diversiteit 
in typen en verschijningsvormen. Met als resultaat 
een verzameling stadsbiotopen waarin mens, plant 
en dier samenleven.” Plan voor een groene Zuidas.

Het vrij te gebruiken groen bevindt zich 
momenteel met name aan de randen van Zuidas. 
Westelijk en oostelijk bevinden zich de uiteinden 
van de ‘groene scheggen’ (het Amsterdamse 
Bos / Nieuwe Meer en de Amstelscheg) die de 
stedenbouw van Amsterdam kenmerken. Aan de 
zuidzijde van Zuidas bevinden zich het Amstelpark 
en Gijsbrecht van Aemstelpark. Verbindingen naar 

het nabijgelegen groen zijn daarom wezenlijk. De 
identiteit van het groen binnen Zuidas wordt met 
name gevormd door de groene pleinen in het 
hart van Zuidas, het Zuidplein en Mahlerplein. 
Verder maken het Beatrixpark, RK Begraafplaats 
Buitenveldert en twee sportveldcomplexen als 
grotere groeneenheden deel uit van Zuidas. 

Groen aan de flanken van Zuidas

Bestaand groen binnen Zuidas
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Met de ontwikkeling van Zuidasdok is een enorme 
kans ontstaan om meer groen te realiseren in 
het hart van Zuidas. In het huidige ontwerp van 
Zuidplus is dit vertaald in de vorm van kijkgroen 
met een diversiteit in beplanting. Dit draagt bij 
aan het stimuleren van biodiversiteit en voegt 
belevingswaarde toe voor de omgeving. Maar 
groen is meer dan een kleur. De daken van 
het nieuwe station bieden een kans om naast 
belevingswaarde ook gebruikswaarde toe te 
voegen. 

Andere internationaal georiënteerde steden als 
New York, Londen en Parijs investeren al langere 
tijd in meervoudig gebruik van de schaarse 
ruimte. In die steden werden al eerder opgetilde 
landschappen en parken gerealiseerd om meer 
groene kwaliteit toe te voegen in dichtbevolkte 
gebieden. Deze strategie, om (openbare-) funties 
te stapelen wordt toegepast om de leefbaarheid 
en aantrekkelijkheid te vergroten. In Amsterdam 
doet zich de kans voor om van het DokDakpark 
het groene hart van Zuidas te maken op het 
dak van het nieuwe station Zuid. Het biedt 
ruimte voor divers gebruik zoals spelen, sporten, 
bewegen, ontmoeten, kunstbeleving, werken, 
kennisoverdracht etc. Het overbrugt de twee 
drukste straten in Zuidas en symboliseert door de 
gewenste positie van het groen boven de auto.

Zowel in de visie Zuidas als in het ‘Plan voor 
een groene Zuidas’ dat over een maand aan de 
gemeenteraad wordt aangeboden, is een groene 
langzaamverkeersverbinding van scheg naar 
scheg, door het hart van Zuidas, een essentieel 
onderdeel. Naast groene verblijfsplek biedt het 
DokDakpark de gewenste verbindingen naar 
enerzijds de westzijde: oever Zuidas Amstelkanaal, 
Verdi en Schinkel/Nieuwe Meer en anderzijds de 
oostzijde: Beatrixpark, Begraafplaats Zorgvlied en 
Amstelscheg. 

Kwalitatieve groene verbinding

Groen verbinden in het hart
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Fietsverbinding
De motie voor de Daklaan verzoekt te onderzoeken 
of de daklaan een rol kan spelen in de verbinding 
tussen het Amsterdamse Bos, Amstelpark en 
Beatrixpark in de vorm van een voetgangers- en 
fietsverbinding om zo het groene park te benutten 
‘als ecologische verbinding tussen de Schinkel en 
de Amstelscheg, als visuele ‘brug over de ring’. 
Uit het onderzoek blijken een aantal knelpunten, 
waarvan de belangrijkste zijn:
• In het aanbiedingsontwerp van ZuidPlus zijn 

de fietsenstallingen in de stationspassages 
gesitueerd. Rechtstreekse ontsluiting van 
de fietsenstalling vanaf de daklaan is in 
dit ontwerp alleen mogelijk via inpandige 
hellingbanen en inpandige ontsluitingsroutes 
die erg kostbaar en technisch ingewikkeld 
zijn.

• Met name de westelijke fietsontsluiting 
(hellingbaan, viaduct over de Parnassusweg) 
vraagt een forse investering en is van grote 
invloed op de fasering van Zuidasdok. 

• De eisen aan de hellingshoek van het 
fietspad naar de Daklaan en de eisen 
aan de maaiveldhoogte aan de zijde van 
de Rechtbank zijn niet te combineren. 
Indien wordt uitgegaan van een wenselijke 
hellingshoek voor het fietspad moet het 
maaiveld aan de zijde van de Rechtbank 
flink worden verhoogd. Een oplossing in de 
vorm van een langere/andere hellingbaan 
heeft impact op de ontwikkelpotentie van 
deelgebied Parnas. 

Aldus is geconcludeerd dat het niet mogelijk is 
om een verhoogde fietsverbinding te realiseren 
zonder de planning en fasering van Zuidasdok 
ernstig te verstoren en zonder hoge kosten. 
Daarmee verschuift de focus naar het voor de fiets 
versterken van andere oost-west verbindingen, 
zoals het verlengen van de Gustav Mahlerlaan 

over de Amstelveenseweg en aansluitend op het 
op het Skûtsjespad (toekomstige fietsroute in het 
Beleidskader hoofdnetten). Het belang van deze 
route wordt ook al vermeld in de Visie Zuidas 
(2016) en het Meerjarenplan Fiets en is benoemd 
als belangrijke verbinding in de ontwikkelstrategie 
van Verdi, het gebied tussen de Amstelveenseweg, 
de Schinkel en de Nieuwe Meer dat in november 
2017 aan het grootstedelijk gebied Zuidas is 
toegevoegd. De voornaamste ontbrekende 
schakel is een fietsbrug over de Amstelveensweg. 
Een globale verkenning laat zien dat hiervoor een 
investering van ca. 10,5 miljoen Euro nodig is. Een 
voorstel voor deze verbinding zal in het kader 
van de projectbesluiten van het ontwikkelgebied 
Verdi te zijner tijd aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd. 

Park
Uit het onderzoek blijkt ook dat het relatief 
eenvoudig is om de weelderige parkachtige 

inrichting van de daken rond de Openbaar 
Vervoersterminal, zoals aangeboden in de 
aanbieding van ZuidPlus, toegankelijk te maken 
en zo van “kijkgroen” naar “gebruiksgroen” te 
gaan. Dit komt mede door de voorinvestering 
in de fundering van de Daklaan ter hoogte van 
de Minervapassage en de Brittenpassage. Het 
ontwerp van Zuidplus gaat verder uit van een rijke 
beplanting en een getrapt landschap op de koppen 
langs de Parnassusweg en Beethovenstraat waar 
het relatief eenvoudig is om trappen toe te 
voegen die het dak toegankelijk maken.

3.  Onderzoek

Inzetten op fietsroute zuidzijde met als ontbrekende schakel de fietsbrug over de Amstelveenseweg

Naamgeving rondom Station Zuid
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Beleidskaders
Voor het project DokDakpark geldt dat er zoveel 
mogelijk aansluiting wordt gezocht bij bestaand 
beleid. Door de belangrijke verdichtingsopgave 
die de stad wacht, wordt in steeds meer beleid 
aandacht gevraagd voor kwalitatief groen. 

Structuurvisie Amsterdam (2040)
Het is een ambitie van de stad en van groot 
belang, dat ondanks de groei van de stad en de 
grote druk op het stedelijk weefsel, er ruimte is 
voor ontspanning.
“De parken zijn de gemeenschappelijke tuinen 
van de stadsbewoners. Het zijn groene pleinen in 
de stad, waar mensen elkaar ontmoeten in een 
rustige omgeving. Ze bieden plek aan kinderspel, 
sport, cultuur en natuurbeleving. Steeds meer 
mensen zoeken met hun laptop en mobiele 
telefoon de parken op om er te werken.”

Visie Zuidas (2016)
In de Visie Zuidas zijn de volgende doelen 
geformuleerd om het groen en water in en om 
Zuidas te verbeteren en te verbinden:
• Groen en water toevoegen en verbeteren 

voor divers gebruik;
• Groen en water beter verbinden en 

toegankelijk maken;
• Groen en water in de openbare ruimte 

en privéruimte zijn leefbaar, robuust en 
regenbestendig.

Het DokDakpark is de enige plek in Zuidas waar 
echt ruimte is om groen voor divers gebruik toe 
te voegen.

Visie Openbare Ruimte (2025)
In juni 2017 is de Visie Openbare Ruimte 2025 
vastgesteld waarin ambities voor de Amsterdamse 
openbare ruimte van 2025 worden geformuleerd. 
Hierin zijn richtlijnen voor ontwikkeling en 

beheer van de Amsterdamse openbare ruimte 
beschreven. Amsterdamse openbare ruimte 
speelt een hoofdrol in het sociale en economische 
succes van de stad. Om deze rol goed te kunnen 
blijven vervullen moeten inrichting en kwaliteit van 
water, groen, straten en pleinen aansluiten bij de 
vraag van bewoners, ondernemers en bezoekers, 
nu en in de toekomst. De visie stelt onder andere:
• In een groeiende en verdichtende stad is 

investeren in de groene openbare ruimte 
noodzakelijk om een leefbare stad te zijn en 
te blijven;

• Door parken beter in te richten op divers en 
intensief gebruik, wordt bijgedragen aan het 
spreiden van de druk;

• Kiezen voor beplanting die zich heeft 
bewezen in de Amsterdamse situatie van 
intensief gebruik, een vochtig klimaat met 
meer piekbuien en een slappe bodem;

• Bij de inrichting van de openbare ruimte 
wordt ingezet op hernieuwbare en duurzame 
materialen en wordt aandacht besteed aan 
diversiteit van dier- en plantensoorten;

• De openbare ruimte is klimaatbesteding 
ingericht: de openbare ruimte wordt zo 
ingericht dat bij hevige regen geen schade 
of overlast optreedt en regenwater nuttig 
gebruikt kan worden voor een groene, 
aantrekkelijke en leefbare stad.

Agenda Groen, Duurzaam en Bewegende Stad 
(2015)
De Agenda Groen geeft belangrijke uitgangs-
punten voor met name het investeren in 
de kwaliteit van groen, het verbeteren van 
verbindingen, het toevoegen van voorzieningen 
die aanzetten tot bewegen en het inrichten van 
parken voor duurzamer en intensiever gebruik. 
Ook de Agenda Duurzaam (2015) en het 
programma Bewegende Stad, dat inzet op het 

bewust of onbewust uitnodigen tot bewegen 
door te spelen, sporten en recreëren, liggen in lijn 
met de ambitie van het DokDakpark. 

Gebiedsagenda Buitenveldert/Zuidas (2016)
Op stadsdeelniveau is in de gebiedsagenda 2016 
- 2019 voor het gebied Buitenveldert/Zuidas als 
doelstelling opgenomen dat er beter recreatief 
gebruik gemaakt kan worden van en kansen benut 
moeten worden van het openbare groen en water. 
Hierbij wordt specifiek ingezet op het toevoegen 
van extra groen, veilige en aantrekkelijke routes 
voor voetgangers en het creëren van openbare 
ruimte die uitdaagt tot bewegen.

Ruimte voor de Stad, Koers 2025
Vanuit het werkprogramma Ruimte voor de stad 
(volgend uit de Structuurvisie Amsterdam 2040) 
is een tussenrapportage gepresenteerd (oktober 
2017) die de tussenstand laat zien van de studie 
Koers 2025 en integraal antwoord geeft op de 
moties die bij de behandeling van Koers 2025 
(2016) in de Gemeenteraad zijn aangenomen. 

Met name de motie “Groene Grondrechten” (het 
borgen van de toegankelijkheid en nabijheid van 
groen in een groeiende stad) is relevant voor 
het DokDakpark. Een aantal highlights uit de 
beantwoording:
• ...Zo bezien, en ook met het oog op de norm 

van de WHO van minstens 9 m² groen per 
inwoner, zit Amsterdam ruim in het groen......

• Momenteel is voor iedere woning in 
Amsterdam ruim 6o vierkante meter 
recreatief groen aanwezig. Met een 
gemiddelde woningbezetting van 1,97 
betekent dit dat er circa 30,5 m² per inwoner 
aan recreatief groen beschikbaar is...

• ...Dit neemt niet weg dat het voor de 
leefbaarheid in buurten belangrijk is dat er 

4.  Beleid
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in nieuwe verdichtingslocaties buurtgroen 
wordt toegevoegd...

• ...De uitdaging voor het bij de huidige 
verdichtingsopgave op peil houden van 
het Amsterdamse groen ziet het College 
als een kwalitatieve opgave. Het gaat 
om het optimaliseren van het bestaande 
groen voor gebruikers maar zeker ook 
voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en 
luchtkwaliteit...

• ...Kortom, meer dan het toevoegen van 
vierkante meters groen vraagt de huidige 
verdichtingsopgave om een kwalitatieve 
groenimpuls...

In de tussenreportage wordt Zuidas aangewezen 
als plek waar een kwaliteitsimpuls gewenst is op 
alle schaalniveaus: van buurtgroen tot regio.

Overig beleid
Het DokDakpark sluit in mindere mate ook aan 
bij de volgende beleidsstukken: kan als iconisch 
park meer toeristen naar Zuidas trekken en 
zo bijdragen aan ‘Stad in Balans’. Door in het 
ontwerp van het DokDakpark elementen op te 
nemen die bezoekers uitnodigen en uitdagen 
om te bewegen, kan het DokDakpark ook een 
bijdrage leveren aan de ‘Bewegende Stad’. 
Amsterdam ambieert internationaal koploper te 
blijven in het toepassen van innovatieve pilots. 
Het DokDakpark leent zich uitstekend voor 
innovatieve pilots zoals het nieuwe Beleidskader 
Verlichting 2017-2022.

56 Visie Zuidas 2016

Verbonden door groen en water (Visie Zuidas)
In de vestigingskeuze van mensen en bedrijven 
speelt ‘kwaliteit van leven’ en in het bijzonder 
de aanwezigheid van aantrekkelijke openbare 
ruimte, groen en water een steeds grotere rol. 
Uit de online peiling denkZuidas blijkt duidelijk 

dat de huidige gebruikers groen en water 
belangrijk vinden om te kunnen ontspannen in 

een hoogstedelijk gebied.
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Het DokDakpark is een van oost naar west 
opgetild, iconisch stadspark op het niveau 
van de sporen. Het park is toegankelijk voor 
voetgangers, sporters en andere recreanten 
met routes vanaf het Beatrixpark tot aan de RK 
Begraafplaats Buitenveldert en verder. Dit sluit 
volledig aan bij de motie DokDakPark met de 
vraag het dak van Zuidasdok zoveel mogelijk in 
te richten als openbare, hoogwaardige groene 
ontmoetingsplek met internationale allure. 

Door het DokDakpark toegankelijk te maken en in 
te richten met voetpaden over de gehele lengte 
met een diversiteit aan verblijfsplekken, kan het 
als park in het hart van Zuidas fungeren. Het 
park wordt onderdeel van de landschappelijke 
groenstructuur van Zuidas. Het vormt een 
verbindende schakel tussen het Beatrixpark en de 
Begraafplaats Buitenveldert. Elke plek heeft zijn 
eigen karakter en maakt verschillende vormen 
van verblijf mogelijk. De grotere openbare 
ruimtes in het hart van de Zuidas zijn Zuidplein en 
Mahlerplein, beide met een goed verblijfsklimaat 
maar vooral ingericht om de grote getale reizigers 
en andere voetgangersstromen te leiden. Samen 
met deze groene pleinen zorgt het DokDakpark 

voor een uniek en gevariëerd groen hart in dit 
hoogstedelijke gebied. 

In het buitenland bevinden zich aansprekende 
en succesvolle voorbeelden van dergelijke 
hoge parken in stedelijke context als de Parijse 
Promenade Plantée, Bloomingdale Trail in 
Chicago, Jubilee park en Crossrail roof garden 
in Canary Wharf, Londen en de New Yorkse High 
Line. De parken zijn verbonden met - en maken 
zich ook letterlijk los van - de maaiveldstad 
waardoor ze een nieuwe en verrassende kijk op 
de omgeving bieden. 

In dit hoofdstuk benoemen we de elementen 
die tezamen nodig zijn om het park te kunnen 
vormen. Deze componenten zijn nog niet geheel 
uitgewerkt in een ontwerp maar zijn wel van 
essentieel belang voor het succes van een park in 
het hart van Zuidas

5.  Park en elementen

zuidplein

parnassusw
eg

beethovenstraat
DokDakpark, elementen:
• Park
• Brug
• Dek
• Toegankelijkheid
• Kunst
• Plint
• Voorzieningen

ART 
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Park KunstBruggen PlintDek VoorzieningenToegankelijkheid

Indicatieve doorsnede bij het Matthijs Vermeulenpad
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5.1 Park

Met het park wordt een groen hart voor Zuidas 
geambieerd. Het heeft iets rustgevends om 
vanuit een beschutte plek op een hoger niveau 
te kijken naar de krioelende mensen op weg naar 
hun bestemming. Met een park direct naast het 
station wordt zoveel mogelijk invulling gegeven 
aan de gezochte openbare, hoogwaardige 
groene ontmoetingsplek met internationale allure 
in Zuidas.
Een fijne plek om nog even te wachten op 
je trein, een boekje te lezen of een koffie te 
drinken. Een plek voor bewoners om te bewegen, 
spelen, sporten en te ontmoeten. Een plek voor 
werkenden om even met je laptop te gaan zitten, 
een broodje te eten of een ommetje te lopen in 
de pauze. Kunst draagt bij aan een atmosfeer van 
een prettige of opvallende omgeving waarbij de 
ervaring en de verblijfswaarde verhoogd wordt.
De afwisseling tussen een doorlopende verbinding 
en beschutte plekjes waar je even het gevoel hebt 
weg te zijn uit de stad, maar ook juist het open 
balkongevoel waar je naar een druk Zuidplein 
kunt kijken, zorgen ervoor dat het DokDakpark 
intensief en divers zal worden gebruikt.

Uitgangspunten:

• Zo breed en groen mogelijk
• Groenbeleving alom aanwezig
• Diversiteit aan bomen en beplanting 

voetpad(en) en een variatie aan plekken
• Ruimte voor verblijf
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Het park krijgt meerdere entrees zodat het 
goed in zijn omgeving ingebed ligt en vanuit 
verschillende kanten bereikbaar is. De daken van 
het station hebben dan ook pas echt potentie 
om te werken als park wanneer deze goed met 
het omliggende (groen)gebied verbonden zijn.
Dit betekent een verbinding van het park met de 
RK Begraafplaats Buitenveldert en oever Zuidas 
Amstelkanaal, en het Beatrixpark.
Om dit te verwezelijken zijn twee bruggen over de 
Parnassusweg en de Beethovenstraat essentieel. 
De bruggen zijn bedoeld voor voetgangers en 
zorgen tevens voor rolstoel en kinderwagen 
toegankelijkheid van het park. 
De bruggen dienen een slanke en lichte 
uitstraling en constructie te krijgen waardoor 
ze niet teveel licht wegnemen op het maaiveld. 
Het worden lichte kunstwerken (al dan niet in 
combinatie met een kunstenaar ontworpen) die 
aansluiten bij de parkinrichting en los staan van 
de infrastructuurbundel. 
De bruggen kunnen een herkenbare uitstraling 
geven aan de plek waarmee bewoners en 
bezoekers zich kunnen identificeren.

zuidplein

parnassusw
eg

beethovenstraat

5.2 Bruggen

Uitgangspunten:

• Voetgangersbruggen
• Lichte en slanke vormgeving
• Integreren kunst/architectuur
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5.3 Dek

Het dek is de rand van het DokDakpark. Een 
granieten band die in het bestaande ontwerp 
van Zuidplus is opgenomen. Deze accentueert 
de doorlopende dakrand en bebouwde plint. 
De eenduidige vormgeving zorgt voor een een 
continue en rustig beeld. 
Toegangen die ‘door het dek’ heen gaan dienen 
de continuiteit niet te doorbreken. De trap gaat in 
dat geval onder de dakrand door.
De beplanting loopt door in het getrapte 
landschap. Dit continueert de groenbeleving en 
begeleid bezoekers naar het parklandschap op 
de daken van het station.
 
Het grondpakket op het dek van minimaal 
70cm zorgt dat er een parkachtige inrichting 
gerealiseerd kan worden. Op plekken waar 
grotere bomen komen moet rekening gehouden 
worden met een grondpakket van 100cm. 

Uitgangspunten:

• Zo breed en groen mogelijk
• Rand als continue belijning, aansluitend bij 

stationsarchitectuur 
• Één samenhangende ruimte
• Grondpakket van 70-100cm 
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5.4 Toegangen

Om de doorwaadheid van het park te stimuleren 
komen er verschillende entrees en toegangen naar 
het park. Ten eerste de entree(s) bij het Zuidplein. 
Deze trappartij is zo breed mogelijk zodat deze 
goed zichtbaar is vanaf maaiveld/Zuidplein. De 
trap dient binnen de rooilijn te liggen en niet de 
continuïteit van de dakrand te onderbreken. Om 
het park zo breed en groen mogelijk te laten zijn 
dient deze trap relatief stijl te zijn om niet teveel 
ruimte van het park in te nemen.
Via het getrapte landschap op de koppen langs 
de Parnassusweg en de Beethovenstraat lopen 
‘luie’ trappen met terrassen naar boven. Deze zijn 
goed zichtbaar vanaf de weg en bieden tevens 
plek voor verblijf. 
Als laatste is het park toegankelijk via hellingbanen 
(wandelpad) die vanuit Parnas en aan de andere 
zijde vanuit het Beatrixpark lopen. Via deze paden 
is het park verbonden met de omgeving en ook 
voor mindervaliden toegankelijk. 

Uitgangspunten:

• Doorwaadbaarheid
• Koppen getrapte landschap
• Trappen en wanden
• Binnen de rooilijn van het dek
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5.5 Kunst

Kunst als integraal onderdeel van het DokDakpark 
draagt bij aan de verblijfskwaliteit van het park en 
sluit aan bij de gezochte openbare, hoogwaardige 
groene ontmoetingsplek met internationale 
allure in Zuidas. Kunst verhoogt de identiteit en 
herkenbaarheid van het park. 
Met integraal wordt onder andere toegepaste 
kunst in de vorm van leuningen & hekwerken, 
verlichting, bruggen, meubilair, materialisering 
etc. bedoeld. Kunst kan daarnaast ook sport- en 
speelaanleidingen bieden. 
Met de nieuwe plintbebouwing kan inhoudelijk 
aansluiting worden gezocht met bijvoorbeeld 
(tijdelijke) kunst-programmering van het park. 

Uitgangspunten:

• Integraal onderdeel van het park
• (tijdelijke) kunstprogrammering
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In de zomer van 2016 is door bureau Noha een 
visie opgesteld voor kunst op de daklaan. Hoewel 
de huidige plan voor het DokDakpark een ander 
karakter heeft, is deze visie nog steeds van 
toepassing. Sterker nog, door het vervallen van 
het fietspad uit het oude plan is er meer ruimte in 
het park voor de toepassing van kunst. 

Kunst kan op verschillende manieren bijdragen 
aan het DokDakpark. Kunst, als integraal 
onderdeel van een gebiedsontwikkeling, is 
volgens Noha meer dan alleen maar decoratief 
of esthetisch. “Kunst schept atmosfeer, draagt 
bij aan een prettige of opvallende omgeving, 
kan herinneringen en nieuwsgierigheid bij 
bezoekers oproepen, verhoogt de ervaring en 
de verblijfswaarde en daarmee het welzijn van de 
gebruikers van die omgeving.” 
Daarbij verhoogt kunst de herkenbaarheid van de 
locatie en versterkt het de identiteit van de directe 
omgeving, zeker als het om in het oog springende 
ontwerpen gaat. Kunst kan ook gebruikt worden 
om stakeholders in het gebied een rol te geven, 
bijvoorbeeld door een kunstproject dat zich richt 
op community building. 

Noha geeft aan dat het DokDakpark mét kunst 
“de potentie heeft om een plek te worden waar 
je als Amsterdammer en toerist geweest moet 
zijn om je te vergapen aan onverwachte, speelse 
kunst, waar je als passant een ommetje voor 
maakt om die gewilde selfie te schieten, een 
kunstpark waar de Zuidas wordt weerspiegeld 
in haar ambitie. Een park, waar de buurt en de 
omringende bedrijven trots op zijn en gebruik 
van zullen maken; een park waar je eens per jaar 
op een mooie zomerdag een picknick organiseert 
voor al je relaties of je familie. Een park waar 
je wilt trouwen, op de plek waar je elkaar hebt 
ontmoet.”

De toepassing van kunst in het DokDakpark 
is wel aan een aantal beperkingen gebonden 
omdat de locatie op hoogte ligt en bijvoorbeeld 
niet of lastig te bereiken zal zijn voor zwaar 
verkeer. Ook de dakconstructie kent qua gewicht 
beperkingen. Kansen liggen er dan ook vooral in 
toegepaste kunst, zoals in de leuningen van de 
brug, speeltoestellen of de afscheiding tussen 
metrosporen en het park. Daarnaast is er in het 
park ruimte voor kleinere en/of lichtere objecten, 
zoals lichtkunst. 

Noha beveelt verder aan:
• Maak kunst onderdeel van de identiteit en 

herkenbaarheid van het park door daarin 
aansluiting te zoeken met communicatie en 
programmering van de Zuidas als zakelijk 
centrumgebied en sluit aan bij bestaande 
gebiedspartners (o.a Hello Zuidas, NS 
stations, GVB).

• Zorg dat kunst zichtbaar is vanuit 
verschillende perspectieven van dichtbij 
en veraf: reiziger, passant, werknemer. 
De infrastructuur in de omgeving biedt 
mogelijkheden om het park en de 
kunstwerken vanuit diverse perspectieven 
vorm te geven. 

• Doe aan community building in de buurt 
zodat het park een bijzondere ontmoetings 
-en verblijfsplek wordt voor omwonenden. 
Dat biedt het park een prettige continue 
levendigheid.

• Zet hoog in op verrassing en bied ruimte 
aan het onverwachte door de kunstenaar 
voldoende ruimte te geven in de opdracht-
omschrijving. Het karakter van het park ligt in 
het niet-alledaagse en de kunst zou daaraan 
bij moeten dragen.

In het vervolgproces zal een kunstenaar worden 
toegevoegd aan het ontwerpteam om de visie 
verder te ontwikkelen, de locaties voor kunst in 
het park verder uit te werken en nader invulling 
te geven aan de toegepaste kunst. Voor de 
invulling van de locaties met hoogwaardige kunst 
projecten van internationale allure zal te zijner 
tijd separaat een voorstel aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd.

Tijdelijke kunstprogrammering High Line New York

Het Aardvarken van Florentijn Hofman in Arnhem is 
een populaire speelplek
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5.6 Plint

Om een zo breed en groen mogelijk park te maken 
is de toevoeging van ruimte in de vorm van een 
dak tussen Zuidplein en de Beethovenstraat van 
groot belang. Met het maken van dak ontstaan 
er kleine ruimtes die geprogrammeerd kunnen 
worden. 
Zolang het programma niet in concurrentie is met 
de (voornamelijk detailhandel) programmering 
van de NS, kunnen de ruimtes betekenis 
krijgen voor Zuidas. Er kan gedacht worden aan 
praktische kleine ruimtes voor de schoenmaker, 
sleutelboer, fietsenmaker etc. Of aan cultureel 
programma zoals galleries, werkplaatsen, lezingen 
of creatieve broedplaats al dan niet in combinatie 
met de programmering van het park. Een andere 
optie is dat de ruimte gebruikt kan worden voor 
overdekt fietsparkeren.

Uitgangspunten:

Programma niet in concurrentie met NS:
• Kleine winkels (schoenmaker, sleutelboer)
• Cultureel programma
• Fietsenstalling
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In het ontwerp van Zuidasdok wordt uitgegaan 
van een getrapt groen talud tussen de 
Beethovenstraat en de Minervapassage, hier zijn 
geen winkels voorzien. Om een hoogwaardig 
park te worden, heeft het naast de verbindende 
bruggen in het centrum een bepaalde omvang 
nodig. Door het toevoegen van zoveel mogelijk 
dak wordt het park zo groen en breed mogelijk en 
is de groenbeleving alom aanwezig.

Met het toevoegen van een dak, op het deel 
tussen de Beethovenstraat en de Minervapassage, 
ontstaan er langs het Matthijs Vermeulenpad 
ruimten. In het oude ontwerp van de daklaan was 
op deze locatie een dubbellaags fietsenstalling 
voorzien. Om die tweede laag te realiseren, 
moet de begane grond half verdiept worden 
aangelegd, wat intervenieert met de A10-tunnel. 
In principe is het wel mogelijk de ruimten in te 
richten als enkellaags fietsenstalling. De totale 
fietsparkeerbehoefte zal komende jaren opnieuw 
worden bekeken.

Echter in Zuidas is veel behoefte aan ruimten 
voor meer ambachtelijke detailhandel, die elders 
niet terecht kan op Zuidas vanwege de hoge 
huren, zoals een schoenmaker, fietsenmaker of 
bloemenwinkel. Hetzelfde geldt voor kleine en/of 
startende ondernemers. Juist omdat de ruimten 
geen doel op zich zijn, maar een “bijvangst” bij 
de realisatie van het project, kunnen deze tegen 
relatief lage investeringskosten worden gemaakt. 
Daardoor is het mogelijk ruimten te creëren die 
weliswaar erg basic zijn en op het noorden liggen, 
maar ook een lagere huurprijs kunnen krijgen dan 
gangbaar is in Zuidas.
Een andere mogelijkheid is om de ruimten te 
laten invullen door een collectief waarbij een deel 
van de ruimten commercieel wordt ingevuld en 
een deel met atelierruimten en of galeries voor 

kunstenaars (broedplaatsen). Mede vanwege 
het internationale karakter van Zuidas en de 
mogelijkheid om de kunstenaars een rol te geven 
in het programmeren van activiteiten in het park 
zouden de ruimten daar erg geschikt voor zijn. De 
ruimten zouden bijvoorbeeld kunnen worden van 
het samenwerkingsverband tussen Broedplaatsen 
Amsterdam, het Amsterdamse fonds voor de 
Kunst en 46 kunstinstellingen om jonge startende 
internationale kunstenaars een vliegende start 
te geven in Amsterdam door o.a. het aanbieden 
van atelierruimten, de zogenaamde “3- Package 
Deal”. 
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Door het toevoegen van plintruimte moet opnieuw 
gekeken worden naar de maaiveldinrichting van 
het oostelijk deel van het Matthijs Vermeulenpad. 
In het ontwerp van Zuidasdok ligt het fietspad, 
dat leidt tot de fietsenstalling, tegen het getrapte 
talud aan (figuur 1). Als dit talud vervangen wordt 
door een plint, zouden bezoekers uitkomen 
op het fietspad. Er zijn een aantal verschillende 
oplossingen denkbaar, de ene meer gewenst dan 
de ander.
• Figuur 2: Het is mogelijk de plint terug te 

leggen en zo ruimte te creëren voor een 
voetpad tussen plint en fietspad. De ruimten 
worden daarmee wel kleiner, maar zijn nog 
steeds functioneel.

• Figuur 3: Een terugliggende plint past echter 
minder goed bij het ontwerp van het station, 
dat gebaseerd is op een stedelijke voet die 
rond het hele station ligt. Het is ook mogelijk 
om de plint in de rooilijn van het station te 
leggen, maar dan komt er een vreemde 
slinger in het fietspad. 

• Figuur 4: Een andere optie is om de entree 
naar de fietsenstalling te verleggen van de 
oostzijde naar de noordzijde. In dat geval kan 
de toegankelijkheid geborgd worden via een 
fietspad aan de noordzijde van het Matthijs 
Vermeulenpad. Dit gaat ten koste van een 
deel van de loopruimte langs het WTC maar 
brengt wel kwaliteit voor voetgangers langs 
de nieuwe plint.

• Figuur 5: Een andere mogelijkheid is dat de 
fietsers meefietsen met het verkeer. De straat 
wordt verder gebruikt door laad- en losverkeer 
voor het WTC, taxi’s en bezoekers van de Kiss 
& Ride. Wel is er in het Matthijs Vermeulenpad 
dan meer ruimte voor voetgangers en groen. 

De voorkeur gaat vooralsnog uit naar figuur 4. Bij 
de uitwerking zal in overleg met verkeerskundigen 
een passend maaiveldontwerp worden uitgewerkt 
en worden voorgelegd aan de verkeerscommissie. 

Figuur 1. Ontwerp van Zuidasdok

WTC

Figuur 5. Fieters mee met taxi rijbaanFiguur 2. Fietspad binnen rooilijn

Figuur 4. Fietspad aan kant WTC

Figuur 3. Fietspad buiten rooilijn

Maaiveldoplossing fiets
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5.7 Voorziening

Voor de levendigheid van het park ligt er een 
kans in het toevoegen van een voorziening die 
zowel via maaiveld als via het park verbonden is. 
Een plek die hier zeer geschikt voor zou zijn is in 
het talud tegenover het rechtbankplein. Ook om 
die kant van de Parnassusweg meer levendig te 
maken in samenhang met de rechtbank en het 
plein.
De voorziening zou een mooie overgang van 
binnen/buiten kunnen zijn met een cultureel 
programma (museum/gallerie) in combinatie met 
horeca in het park. 

De voorziening maakt geen deel uit van 
de uitwerking van het Dakpark maar wordt 
meegenomen bij de ontwikkeling van deelgebied 
Parnas.

Uitgangspunten:

• Locatie tegenover rechtbank(plein)
• Geeft levendigheid aan park
• Toegangelijkheid park (via interne lift)
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Park op de daken station 10.000m2
Park op de flanken  15.000m2

Totaal    25.000m

Lichte voetgangersbruggen (2stuks)

Toegangstrappen Zuidplein (1-2 stuks)

Toegangstrappen koppen 
getrapte landschap (4 stuks)

Toegang hellingsbanen  (2 stuks)

Nieuwe maaiveld oplossing fiets

Extra commerciële ruimte  2000m2

6.  Wijzigingen t.o.v. ontwerp Zuidasdok



Gemeente Amsterdam 25

Beethovenstraat

Parnassusw
eg

Zu
idp
lei
n
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(parkachtige) Beplanting op daken van het 
station uit ontwerp behouden.
Toevoegen: pad(en), verblijfsaanleidingen

Getrapt landschap op koppen Parnassusweg en 
Beethovenstraat
Toevoegen: trappen toegankelijkheid

Talud met beplanting
Toevoegen: wandelpaden 

Nieuw dak 
Ruimtes van ongeveer 17 meter diep en in totaal 
ongeveer 2000m2

Nieuwe voetgangersbruggen
Lichte constructie 

Voorziening (is een kans, niet meegenomen in 
financiële berekening)

Trappen binnen getrapte landschap op de 
koppen

Trappen binnen rooilijn plint

Wandelpaden (helling)
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Impressie met zicht op het DokDakpark vanuit de Beethovenstraat
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7.1 Beheer
De aanleg van het project is op zijn vroegst mogelijk 
op het moment dat de A10 is verhuisd naar de 
nieuwe autotunnels en het zandlichaam waarom 
de A10 nu ligt beschikbaar komt. Openstelling van 
het park zal realistisch gezien pas op zijn vroegst 
in 2027 of 2028 plaatsvinden. Het ontwerp van 
het park is bovendien nog in beweging, in het 
voorliggende plan worden slechts de elementen 
van het park geschetst maar nog niet de exacte 
invulling. Deze worden in 2018/’19 uitgewerkt tot 
een ontwerp. Gezien de fase waarin het project 
verkeerd en de lange termijn en is het lastig om 
een schatting te maken van de onderhoudskosten 
en de wijze waarop deze binnen de gemeente 
gedekt moeten worden. 

Voor het park wordt aangesloten bij de 
groenambitie van Zuidas en het groenontwerp 
van Zuidasdok. Het regulier beheerbudget voor 
het maaiveld zoals gehanteerd wordt in het 
centrumgebied van Zuidas is hiervoor in principe 
voldoende. Wel gaat het om uitbreiding van het 
areaal, echter het onderhoud van de dijklichamen 
(“getrapt landschap”) is in de 0-variant (zonder 
DokDakpark) ook voor de Amsterdamse 
beheerder. Wel is er sprake van een gebied waar 
het onderhoud minder eenvoudig uit te voeren 
is. Deze afwijkende toegankelijkheid kan tot extra 
beheerkosten leiden. In de uitwerking wordt 
daarom aandacht besteed aan toegankelijkheid 
door onderhoudsvoertuigen via een hellingbaan 
aan de zijde van het Beatrixpark en/of de 
Parnassusweg. 
Verder kent het park in principe geen mechanische 
onderdelen zoals een lift. Wel komen er 
evenementenaansluitingen, welke ook in de 
normale openbare ruimte door de Amsterdamse 
beheerder. 

7.2 Bestemmingsplan
De locatie van het DokDakpark valt binnen het 
Bestemmingsplan Zuidasdok (gemeenteraad, 
april 2016). Dit bestemmingsplan is gelijktijdig 
opgesteld met het Tracébesluit Zuidasdok. Het 
Tracébesluit maakt de totale wegverbreding van 
knooppunt Amstel tot knooppunt De Nieuwe 
Meer inclusief het plaatselijk ondergronds brengen 
van de A10 mogelijk. Het bestemmingsplan 
regelt de openbaarvervoerterminal, de 
tunneldaken, aangrenzende gronden en een 
langzaamverkeersverbinding ter hoogte van het 
Beatrixpark. 

Ter plaatse van het DokDakpark geldt een 
gemengde bestemming. Dit maakt een grote 
variatie aan gebruik mogelijk, waaronder horeca, 
detailhandel, ateliers, gebouwde en ongebouwde 
fietsenstallingen, groenvoorzieningen, pleinen, 
kiosken, waterberging en infrastructurele voor-
zieningen waaronder voetbruggen, lichtmasten, 
straatmeubilair en beeldende kunst. Het 
DokDakpark past daarmee binnen het vigerende 
bestemmingsplan.

Voor detailhandel, horeca, consumentverzorgende 
dienstverlening, zakelijke dienstverlening, ateliers 
en ambachtelijke bedrijven zijn specifieke 
gebruiksregels opgenomen. Hiervoor geldt 
een totaal maximum bruto vloeroppervlak 
van 10.000 m2. Voor detailhandel, horeca, 
consumentverzorgende dienstverlening, zakelijke 
dienstverlening ateliers en ambachtelijke bedrijven 
geldt per bedrijfsvestiging een maximum bruto 
vloeroppervlak van 300 m². Verder zijn er maxima 
per functie, zoals een totaal maximum bruto 
vloeroppervlak van 3.500 m² voor detailhandel 
een totaal maximum bruto vloeroppervlak 
van 2.500 m² voor consumentverzorgende 

dienstverlening, een totaal maximum bruto 
vloeroppervlak van 2.500 m² voor ateliers en 
een totaal maximale bruto vloeroppervlak van  
1.500 m² voor ambachtelijke bedrijven

In het plan van Zuidasdok is voor het stations-
gebied ca. 5.500 m² voorzieningen (horeca en 
detailhandel) opgenomen. Dat betekent dat 
er binnen het bestemmingsplan ruimte is voor 
de gewenste ruimten onder het DokDakpark, 
zeker als deze met ateliers en/of ambachtelijke 
dienstverlening worden ingevuld. 

7.  Uitwerking
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7.3 Financiën
In de voorbereiding van het project Daklaan is in 
het voorjaar van 2016 (30 maart 2016) door de 
gemeenteraad besloten om een voorinvestering 
te doen in de funderingen van de passages en de 
fundering van de steunpunten in de commerciële 
ruimten (incl. technische- en facilitaire ruimten). 
In het ontwerp van Zuidasdok is ca. 70 cm 
gronddekking en een drainagelaag op het dak 
opgenomen. Dit vormt een goede basis voor de 
groene inrichting van het park. 

De investering die nodig is voor het DokDakpark 
bestaat enerzijds uit kleine aanpassingen in het 
ontwerp van Zuidasdok, zoals het aanleggen van 
paden en trappen die het groene dak boven de 
commerciële ruimten toegankelijk maken en het 
maken van een afscheiding tussen de metrosporen 
en het park. Anderzijds is het voorstel om het 
park uit te breiden zodat het van Beethovenstraat 
tot Parnassusweg loopt en daar verbonden wordt 
met resp. het Beatrixpark en het plein bij de 
rechtbank. Hiervoor zijn aanvullende investeringen 
nodig voor het realiseren van de plint tussen 
Minvervapassage en Beethovenstraat, het park 
daar bovenop en de voetgangersbruggen.

Voor de totale investering is een raming 
gemaakt. Een toelichting daarop is opgenomen 
in de financiële paragraaf die separaat aan de 
gemeenteraad wordt gestuurd. De financiële 
paragraaf is niet openbaar omdat deze informatie 
bevat die van belang is voor de opdrachtverlening. 

7.4 Vervolgproces
Op de locatie waar het DokDakpark gerealiseerd 
wordt, ligt op dit moment de noordelijke 
rijbanen van de A10-Zuid. Deze locatie komt 
op pas beschikbaar na de openstelling van 
de autotunnels. Het doel is om samen met 
Zuidasdok te bekijken of de realisatie van het 
park kan worden meegenomen met de realisatie 
van Zuidasdok. In dat geval zal het park met de 
oplevering van Zuidasdok in 2028 gereed zijn. 
Als de realisatie van (delen van) het park de 
aanleg van Zuidasdok verstoort, worden deze pas 
aangelegd na oplevering van Zuidasdok.

Het is de intentie om, net als bij de Daklaan 
nauw aan te sluiten bij Zuidasdok. In de eerste 
helft van 2018 is het Voorlopig Ontwerp gereed 
van Zuidasdok. Dan is er de mogelijkheid om 
het ontwerp van het DokDakpark te spiegelen 
aan het ontwerp van Zuidasdok om het ontwerp 
te optimaliseren. In 2019, na het gereedkomen 
van het Definitieve Ontwerp van Zuidasdok 
wordt vervolgens bepaald of het gehele park of 
elementen daarvan kunnen worden meegenomen 
in de realisatie van Zuidasdok. Als het gehele park 
wordt gerealiseerd als onderdeel van Zuidasdok, 
rest voor Amsterdam de taak om het beheer en 
de invulling van de plekken voor kunst te regelen. 
Als delen van het park niet kunnen worden 
gerealiseerd als onderdeel van Zuidasdok, 
worden deze door Amsterdam apart aanbesteed 
en uitgevoerd na oplevering van Zuidasdok. 
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