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1.1 Inleiding 
Amsterdam is volop in ontwikkeling. Er wordt 
flink gebouwd en er zijn veel nieuwe plannen 
voor uitbreiding en transformatie van gebieden 
en plekken in de stad. Een van die transforma-
tiegebieden is Verdi, gelegen aan de westkant 
van Zuidas. Verdi is een unieke plek waar de 
stad en het landschap elkaar ontmoeten, een 
schakel tussen de levendigheid van de Stadi-
onbuurt en de andere buurten in Zuidas, het 
groen van het Amsterdamse Bos en De Oever-
landen en het water van De Nieuwe Meer en 
de Schinkel. Het gebied heeft de potentie te 
transformeren naar een meer divers gebied met 
een mix van wonen, kantoren en voorzieningen 
in een hoge stedelijke dichtheid. Met de ont-
wikkeling en transformatie van Verdi wordt een 
enorme kans benut om een goed bereikbaar en 
gemengd gebied, grenzend aan het landschap 
van de Amsterdamse Bosscheg, toe te voegen 
aan de stad. 

Met input van de belanghebbenden uit de om-
geving zijn de ideeën, uitgangspunten en plan-
nen voor Verdi samen gebracht in de Projectno-
ta Verdi (vastgesteld door het college van B&W, 
juli 2019). Parallel daaraan is voor een deel van 
het gebied een stedenbouwkundig plan opge-
steld. Dit plan is opgenomen in de Investerings-
nota Verdi Deelplan 1, die in september 2019 
door de gemeenteraad is vastgesteld. 

Voor u ligt de investeringsnota Verdi Deelplan 2 
(zie figuur 1 voor de plangrenzen). 

1.  Inleiding

1.2 Opgave Verdi Deelplan 2
Deelplan 2 borduurt voort op de thema’s uit de 
projectnota: verbinden, verdichten en vergroe-
nen. In het oostelijk deel van Verdi wordt inge-
zet op intensivering en verdichting door wonin-
gen, kantoren en voorzieningen toe te voegen. 
In het westelijk deel ligt de nadruk op sport en 
recreatie in een groen en waterrijk landschap. 
De belangrijkste opgave in Deelplan 2 is de 
realisatie van een nieuwe woonbuurt. Door de 
verplaatsing, stapeling en uitbreiding van de 
sporthallen Zuid, wordt ruimte gecreëerd om 
een woonbuurt te realiseren, waar ook plaats 
is voor nieuwe voorzieningen, waaronder een 
woonzorgvoorziening en nieuwbouw voor de 
Van Detschool. Daarnaast wordt, in samenhang 
met de nieuwe woonbuurt, ingezet op vernieu-
wing en verbetering van de openbare ruimte. 
De nadruk ligt hierbij op groen en langzaam 
verkeersverbindingen. Hierdoor wordt Verdi een 
levendige en prettige stadsbuurt.

Voor Deelplan 2 is een stedenbouwkundig plan 
opgesteld waarin de gewenste ontwikkeling in 
het gebied nader is uitgewerkt en wordt toege-
licht. Het gaat concreet om de volgende onder-
delen (zie nummering op figuur 1):

1. Verplaatsing, stapeling en uitbreiding van 
de sporthallen Zuid aan de A10;

2. Het plan voor een nieuwe woonbuurt;
3. Vernieuwing van de Van Detschool;
4. Transformatie van Pand Zuid
5. Mogelijkheden voor vernieuwing en ver-

groening van de openbare ruimte, in samen-
hang met de bestaande kantoren, voorzie-
ningen en de nieuwe woonbuurt;

6. Toegankelijker maken van het gebied en 
het creëren van voldoende openbare ver-

blijfsplekken voor bewoners en gebruikers;
7. Wijzigingen in de infrastructuur, zoals de 

realisatie van nieuwe langzaam verkeersver-
bindingen, de herprofilering van het IJs-
baanpad West en het Piet Kranenbergpad; 

8. Aanpassen van het fietsnetwerk, om de rou-
tes aantrekkelijker en veiliger te maken. 

Ook wordt ingegaan op de ideeën en plannen 
voor verbinding en vergroening van Sportpark 
Zuid (westelijke deel Verdi Deelplan 2 met de 
tennisvelden). Voor de concrete uitwerking 
hiervan en voor de afstemming met belangheb-
benden is meer tijd nodig. Zo kan het sportpark 
in een zorgvuldig proces met de gebruikers 
vormgegeven worden.

1.3 Leeswijzer
In deze nota wordt eerst ingegaan op de be-
langrijkste kaders voor het plan. Het juridisch 
planologisch kader, relevante ontwikkeling in en 
rondom het gebied en de uitkomsten van het 
participatietraject komen aan bod (hoofdstuk 
2). In hoofdstuk 3 wordt het stedenbouwkundig 
plan beschreven en toegelicht. Daarbij wordt in-
gegaan op: de huidige situatie, de stedenbouw-
kundige visie, bebouwing, openbare ruimte en 
verkeer. Hoofdstuk 4 beschrijft het gewenste 
programma. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op 
de uitkomsten van de milieuonderzoeken die 
voor dit plan zijn uitgevoerd. Daarna volgen de 
hoofdstukken over de uitvoering, ontwikkelstra-
tegie en financiën, planning en proces, en tot 
slot het voorgestelde besluit.
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Figuur 1. Plangrenzen Verdi (in groen de contour voor Deelplan 2)

2.

1.

3.4.

5.
6.

Zoals in figuur 1 te zien is, ligt Deelplan 2 aan de oostzijde tegen de grens van Deelplan 1 aan. Voor het verdere ver-

loop ten noorden (Schinkeleiland) en westen (woonbotendorp) wordt de plangrens van Verdi gevolgd. De zuidelijke 

grens van Deelplan 2 wordt bepaald door het tracébesluit Zuidasdok. De onderdoorgang van de A10 en de sporen 

(viaduct) bij het Piet Kranenbergpad maken ook onderdeel uit van dit plan. In Deelplan 2 is Sportpark Zuid (groene 

stippellijn) als een aparte ontwikkeling aangegeven: ‘Deelplan 2B’. Hier is meer tijd nodig voor afstemming met de 

huidige erfpachter(s) en gebruikers van het terrein om tot een gedragen ontwerprichting te komen De geraamde 

kosten van de ruimtelijk wenselijke ingrepen worden wel meegenomen in dit plan. Nadere uitwerking volgt na het 

investeringsbesluit. De gestreepte rode grens, dat valt binnen de plangrens Deelplan 1 (t.b.v. tijdelijke aanheling) valt 

voor de definitieve inrichting onder Deelplan 2. 
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Voor Deelplan 2 zijn de belangrijkste kaders 
onderzocht. De kaders zijn onderverdeeld in 
relevante ontwikkelingen (inclusief raakvlak-
projecten met een relevantie tot Verdi), het 
huidige juridisch-planologisch kader en het 
participatietraject dat georganiseerd is om de 
belangen, issues en wensen vanuit de omgeving 
op te halen. Verder zijn voor Deelplan 2 diverse 
milieuonderzoeken uitgevoerd, merendeels een 
uitwerking van de eerdere MER-onderzoeken. 
Deze worden behandeld in hoofdstuk 5.

2.1 Relevante ontwikkelingen 
Ontwikkelingen binnen Verdi
In juli 2019 is de Projectnota, figuur 2, voor het 
hele gebied Verdi vastgesteld door het col-
lege van B&W. Onderdeel van dit besluit is het 
opdelen van het gebied in vier kwadranten 
met elk een eigen Deelplan. Het totale gebied 
wordt financieel als één gebied beschouwd. Per 
Deelplan wordt een apart investeringsbesluit 
voorgelegd, waarbij de grondexploitaties na-
derhand aan elkaar worden gekoppeld tot één 
grondexploitatie. Sinds de vaststelling van het 
Projectbesluit Verdi en het Investeringsbesluit 
Deelplan 1 hebben zich verschillende ontwik-
kelingen voorgedaan die relevant zijn voor het 
gebied Verdi als geheel en in het bijzonder voor 
de doorontwikkeling van Deelplan 2. De belang-
rijkste ontwikkelingen zijn:

Uitvoering Deelplan 1
In september 2019 is het Investeringsbesluit 
voor Deelplan 1 door de gemeenteraad vast-
gesteld. Dit besluit maakte planvorming- en 
uitvoering van de herontwikkeling van Tripolis, 
Noordzone IJsbaanpad en Infinity mogelijk. De 
transformatie en herontwikkeling van Tripo-
lis waarbij het kantoorprogramma fors wordt 

2.  Kader

uitgebreid en wonen met voorzieningen wordt 
toegevoegd, is in 2020 gestart. De uitbreiding 
van het kantoorvolume vindt plaats aan de A10 
waarbij het kantoor, dat over de bestaande 
gebouwen 200 en 300 heen wordt gebouwd, 
werkt als een geluidswand voor woningbouw in 
Verdi. Hierdoor wordt gebouw 100, met behoud 
van de cultuurhistorische waarde, de aanko-
mende jaren getransformeerd naar (sociale) wo-
ningbouw. De planontwikkeling van Noordzone 
IJsbaanpad vordert. De verwachting is dat eind 
2021 gestart wordt met de eerste kavel (kantoor 
en voorzieningen) van deze strook gebouwen. 
Op dit ontwikkelveld zal een mix van wonen, 
(maatschappelijke) voorzieningen en kantoor 
verrijzen. De oostzijde van de Infinity-kavel biedt 
mogelijkheden tot kantooruitbreiding. Op dit 
moment zit de ontwikkeling van de Infinity-kavel 
nog in de ontwerpfase. 

Aanpassing Deelplan 2 t.o.v. Deelplan 1
De kruising van het IJsbaanpad met de Amstel-
veenseweg biedt momenteel beperkt ruimte 
voor fietsers en heeft lange wachttijden bij het 
verkeerslicht. In Deelplan 1 werd voorgesteld 
om in het IJsbaanpad een tweerichtingsfiets-
pad aan de noordzijde aan te leggen, in het 
verlengde van de Fred. Roeskestraat. Uit nader 
onderzoek en diverse gesprekken met verkeers-
kundigen is gebleken dat deze oplossing in de 
huidige context minder veilig is dan eerder aan-
genomen. Met deze oplossing ontstaat er in de 
spits bij de opstelruimte een conflict met noord-
zuid en oost-west fietsverkeer. Ook veroorzaakt 
dit langere wachttijden bij het kruispunt.

Er zal nader onderzoek plaatsvinden om tot een 
robuuste en gedragen duurzame oplossing voor 
verbetering van de oversteekbaarheid en veilig-

heid van de kruising voor fietsers, voetgangers 
en automobilisten te komen. Voor de inrichting 
van het IJsbaanpad wordt in Deelplan 2 een 
ontwerpwijziging voorgesteld, namelijk aan 
twee zijden een fietspad. Mocht het onderzoek 
tot andere inzichten leiden, dan kan dit ontwerp 
nog gewijzigd worden. 

De realisatie van de exclusieve rechtsaf strook 
vanuit het IJsbaanpad naar de Amstelveense-
weg in mei 2019, heeft al geleid tot een betere 
oversteekbaarheid van de Amstelveenseweg 
voor fietsers en betere doorstroming van auto’s 
vanuit het IJsbaanpad richting de a10.
 
Uitwerking Deelplan 3 en 4
Het zuidelijk deel van Verdi betreft het Jachtha-
vengebied (Zuidwest Kwadrant) en het Pomp-
station Amstelveenseweg en Meerparc (Zuid-
oost Kwadrant). Eind 2020 wordt gestart met 
de planvorming voor het volgende deelgebied, 
het Jachthavengebied (Deelplan 3), in nauwe 
samenwerking met de gebruikers en bewoners 
van dit bijzondere gebied. Verder worden ge-
sprekken gevoerd met de eigenaar van Meer-
parc over herontwikkeling van deze locatie.
 
MER 
In 2019 is de Milieueffectrapportage voor Verdi 
afgerond. Het milieueffectrapport (MER) heeft 
betrekking op geheel Verdi en sluit aan bij het 
MER dat al eerder is opgesteld voor Zuidas als 
geheel (destijds nog zonder deelgebied Verdi).
Om inzicht te krijgen in de mogelijk milieuef-
fecten van de (her)ontwikkeling van Verdi is voor 
verschillende varianten bezien wat de mogelijke 
gevolgen voor het milieu zijn. Daartoe zijn per 
milieuthema (verkeer, geluid, water, ecologie 
etc.) onderzoeken uitgevoerd. Daarbij zijn 
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Figuur 2. Projectnota Verdi

kansen en bedreigingen in beeld gekomen, die 
bij de invulling van het gebied worden betrok-
ken. Zo ook bij het opstellen van voorliggende 
investeringsnota. Aldus zijn de uitkomsten van 
de mer-procedure medebepalend voor het 
kader dat deze nota biedt. Hetzelfde geldt voor 
het bestemmingsplan of omgevingsplan in een 
volgend stadium.

De belangrijkste uitkomsten van de mer-proce-
dure voor Deelplan 2 zijn:
• De verkeersdruk neemt door de 

ontwikkelingen toe, maar blijft regelbaar.
• Door de juiste randvoorwaarden te stellen 

ten aanzien van de situering van gebouwen 
kan een zo gunstig mogelijke situatie 
worden gecreëerd in relatie tot geluidhinder 
die wordt veroorzaakt door het wegverkeer 
van de A10 en de Amstelveenseweg. De 
realisatie van ‘gestapelde sporthallen’ 
als geluidafscherming heeft hierbij een 
substantieel effect.

• De luchtkwaliteit laat wel een beperkte 
toename van luchtverontreiniging op de 
maatgevende stoffen zien, maar blijft in 
alle onderzochte varianten binnen de 
wettelijke normen. Per saldo verbetert de 
luchtkwaliteit in de komende tien jaar. Dit 
komt door de autonome verbetering van 
de luchtkwaliteit als gevolg van onder meer 
schonere auto’s.

• Om de gevolgen van klimaatverandering op 
het watersysteem tegen te gaan is het goed 
om water zo lang mogelijk vast te houden 
en vertraagd te kunnen afvoeren. Hieraan 
kan bijgedragen worden door het realiseren 
van waterpleinen, groene daken en gevels, 
open en waterdoorlatende bestrating, 
regentonnen, vijvers en wadi’s.
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te versterken en landschappelijk in te passen. 
Door in te zetten op verbinden, verdichten en 
vergroenen, ontstaat er een interessante plek 
voor heel Amsterdam. 
 
In het plan is opgenomen:
• Vergroenen bestaande en nieuwe kavels;
• Aansluiting van bebouwing op de groene 

openbare ruimte (inclusief verblijf- en 
speelplekken);

• Betere/nieuwe langzaam 
verkeersverbindingen door het gebied 
heen; 

• Sportas route opwaarderen tot entreeroute 
van de stad naar het Amsterdamse Bos;

• Sport integreren in parklandschap 
(noordelijk deel).

Gebiedsplan Oud-Zuid 2020
Het noordelijk deel van Verdi, waaronder 
deelgebied 2, ligt in het gebied Oud-Zuid van 
stadsdeel Zuid. Het stadsdeel stelt jaarlijks een 
gebiedsplan op als uitwerking van de gebiedsa-
genda die eens per vier jaar wordt vastgesteld. 
In de gebiedsagenda 2019 -2023 worden priori-
teiten benoemd. Voor Verdi is de prioriteit voor 
nieuwbouwplannen die goed in de leefomge-
ving passen van belang, met de aandacht voor 
het voorkomen van overlast door bouwwerk-
zaamheden, een goede bereikbaarheid, pas-
send voorzieningen aanbod en het betrekken 
van bewoners en gebruikers bij de planvorming. 
Als uitwerking van de gebiedsagenda worden 
jaarlijks in het gebiedsplan focusopgaven be-
noemd die extra aandacht behoeven.

De Oeverlanden en het Amsterdamse Bos
De verdichting van de stad, zoals de verdichting 
van Verdi, kan niet zonder groen. Vergroening is 

• Vergroenen vanuit ecologisch perspectief, 
maar ook ter beperking van hittestress is 
van belang.

• Vanuit landschappelijk belang wordt 
het creëren van verbindingen tussen de 
kwadranten binnen Verdi benadrukt.

Sportas
De Sportas is een regionale fietsverbinding 
die de Amstelveenseweg ontlast en de sport-
voorzieningen langs de route met elkaar ver-
bindt. Het doel van het project Sportas is het 
aanleggen van een herkenbare, aantrekkelijke, 
verkeers- en sociaal veilige en snelle fiets- en 
wandelroute. Na het vrijgeven van de Nota van 
Uitgangspunten met de bosroute als voorkeurs-
variant op 7 januari 2020, volgde een inspraak-
periode. Er zijn 189 inspraakreacties ingediend, 
waarvan 184 de bosroute als voorkeursvariant 
hebben onderstreept. De Nota van Uitgangs-
punten (NvU) is op 1 juli 2020 vastgesteld door 
de Gemeenteraad. De Sportas loopt deels door 
projectgebied Verdi. De ingrepen uit het voor-
keursbesluit, die betrekking hebben op Verdi, 
zullen daarom uitgevoerd worden vanuit het 
project Verdi, als integraal onderdeel van het 
maaiveldontwerp voor Deelplan 2.

Ontwikkelingen rondom Verdi 
Plan voor een Groene Zuidas
De uitwerking van de groenambitie in Zuidas 
is opgenomen in het “Plan voor een Groene 
Zuidas”, vastgesteld in februari 2018 door de 
gemeenteraad. 
Verdi is de plek waar het landschap en de stad 
elkaar ontmoeten. De plek waar sport en recre-
atie hand in hand gaan met wonen en werken. 
Om dit te verwezenlijken is het van belang om 
sport en recreatie in het groen en op het water 

één van de belangrijkste dragers van de ge-
biedsontwikkeling van Verdi, maar toekomstige 
bewoners zullen ook het groen opzoeken in 
de nabije omgeving. Rondom Verdi liggen de 
Oeverlanden en het Amsterdamse Bos, beide 
bekende groene oases van de stad. Naar ver-
wachting zal het aantal bezoekers van de Oever-
landen, met de komst van de nieuwe woonwijk 
in Verdi, maar ook door verdichting in het Schin-
kelkwartier, flink toenemen. Om voorbereid te 
zijn op intensiever gebruik en tegelijkertijd de 
natuur waarden en biodiversiteit van het gebied 
te waarborgen en te versterken, wordt een Ont-
wikkelstrategie Oeverlanden-Sloten voorbereid, 
welke eind 2020 aan het bestuur wordt voorge-
legd. Ook het Amsterdamse Bos is en zal een 
populaire recreatieplek blijven. Het nieuwe Bos-
plan voor het Amsterdamse Bos, waarbij naar 
een toekomstbestendig evenwicht tussen natuur 
en wensen en behoeften van gebruikers van het 
bos is gezocht, ligt voorjaar 2020 ter inzage. 

Schinkelkwartier
Aan de overzijde van de Schinkel ligt het plan-
gebied Schinkelkwartier. De concept project-
nota Schinkelkwartier voorziet de transformatie 
en verdichting van dit gebied naar een leven-
dige stadswijk met 11.500 woningen, 1.025.000 
m2 bvo bedrijven en kantoren en 350.000 m2 
bvo voorzieningen. Er zijn plannen om de buurt 
rond het Stadionplein en Schinkelkwartier met 
elkaar te verbinden door een nieuwe langzaam 
verkeerbrug vanuit de Laan der Hesperiden het 
Schinkelkwartier in. 

Havenstraatterrein en de Museumtramlijn
Voor het Havenstraatterrein loopt een bestem-
mingsplanprocedure. De gemeente onderzoekt 
of een loods voor de museumtramlijn ingepast 
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kan worden. Het spoor van de Museumtram-
lijn loopt dwars door Verdi. Het plan is om de 
spoorlijn in het maaiveldontwerp te integreren 
en er een ‘shared space’ van te maken. Voet-
gangers en fietsers krijgen dan meer ruimte op 
het Piet Kranenbergpad. Het ontwerp voor het 
integreren van de spoorlijn in de openbare ruim-
te naar een veilige en prettige ‘shared space’, 
wordt de komende tijd uitgewerkt. Dit gebeurt 
in samenspraak met vertegenwoordigers van de 
Museumtramlijn. 

Zuidasdok
Het project Zuidasdok heeft invloed op Verdi. 
De snelwegzone tussen de noord- en zuidzijde 
van Verdi, waar de A10 zuid aan weerszijde met 
een parallelrijbaanstructuur wordt verbreed, 
is onderdeel van het plangebied Zuidasdok. 
Aan de noordzijde wordt daarnaast vanuit 
Zuidasdok de toerit naar de A10 zuid vanaf 
de Amstelveenseweg in de richting Den Haag 
“omgeklapt” en het betreffende kruispunt 
hierop aangepast. Hierdoor rijdt het verkeer in 
de toekomst langs het Tripolis-complex richting 
de snelweg in plaats van langs de begraaf-
plaats Buitenveldert. Aanvullend wordt aan de 
zuidzijde de kruising van de Amstelveenseweg 
ter hoogte van het Skûtsjespad aangepast 
om doorstroming op de Amstelveenseweg te 
verbeteren. Hierdoor wordt het Skûtsjespad een 
eenrichtingsweg. Ook het viaduct over het Piet 
Kranenburgpad wordt aangepast. Verder legt 
het project een nieuwe fietsverbinding op de 
meest zuidelijke Schinkelbrug over de Schinkel 
aan. Deze fietsroute verbindt de Riekerweg aan 
de westzijde met het Piet Kranenbergpad aan 
de oostzijde. Tot slot wordt de zuidelijke fiets-
verbinding van de Jachthavenweg onder de via-
ducten van de A10 zuid, langs de jachthaven en 

richting het Piet Kranenbergpad afgewaardeerd 
tot een schelpenpad voor voetgangers. 

2.2	Juridisch	kader
Op basis van de investeringsnota, wordt het 
juridisch planologisch kader waar nodig aange-
past om de ontwikkelingen te faciliteren. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de overgang van 
de Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplan) 
naar de Omgevingswet (omgevingsplan). Zo 
nodig wordt voorafgaand een voorbereidings-
besluit genomen om ongewenste ontwikkelin-
gen die binnen het huidige beleid mogelijk zijn, 
te voorkomen.

1. Bestemmingsplan Olympisch stadion e.o. 
Het gebied ten noorden van de A10 valt onder 
het bestemmingsplan ‘Olympisch stadion e.o. 
zie bijlage A. Hierin wordt voornamelijk voorzien 
in sportfuncties. Het westelijk deel van dit ge-
bied valt onder de hoofdgroenstructuur (groen-
type sportpark). Daarnaast is er rondom het 
Burgerweeshuispad plek voor maatschappelijke 
functies en valt een groot deel van dit gebied 
(ten behoeve van het kantoorgebied) onder de 
gemengde bestemming met cultuurhistorische 
waarde (Burgerweeshuis). Hier mag uitslui-
tend gebouwd worden na advies van Bureau 
Monumenten en Archeologie (onderdeel van 
gemeente Amsterdam). De kantoorgebouwen 
kunnen na het wijzigen van het bestemmings-
plan worden getransformeerd naar woningen. 
Hier worden eisen gesteld met betrekking 
tot geluidshinder en luchtkwaliteit. Naar ver-
wachting zijn er nieuwe juridisch planologische 
kaders nodig om hier transformatie mogelijk te 
maken. 

1.

2.
Fred. Roeskestraat 2013 

Zuidstrook 1992

Figuur 3. Bestemmingsplannen Verdi:

1. Olympisch Stadion e.o. 2015 (1)

2. Groengebied Schinkel 2009 (2)

2. Bestemmingsplan Groengebied Schinkel 
Het meest westelijk deel van het plangebied 
valt onder het bestemmingsplan ‘Groengebied 
Schinkel’. Dit betreft het gebied waar nu de 
sluizen en woonboten liggen. Het bestemmings-
plan voorziet dan ook voornamelijk in de aan-
duiding ‘woonschepenligplaats’, groen en water. 
Het bestemmingsplan staat op de planning om 
te worden herzien. Een deel van het gebied 
maakt onderdeel uit van de hoofdgroenstruc-
tuur, groentype Corridor.
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naar oplossingen te zoeken. 

Op 20 en 21 november 2019 heeft de gebieds-
conferentie Verdi plaats gevonden. Tijdens deze 
bijeenkomst zijn er vier verschillende workshops 
georganiseerd voor alle betrokken geïnteres-
seerden. 

Er is samen gekeken naar oplossingen en ideeën 
voor de onderstaande thema’s: 
• Mobiliteit en bereikbaarheid;
• Recreatie en kwaliteit leefomgeving (rust 

versus drukte);
• Groen en toekomst Elzenbosje;
• Toegankelijk, schoon, heel en veilig.

In totaal hebben 50 betrokkenen hun inbreng 
geleverd op de vier bovenstaande thema’s, zie 
figuur 4. De uitwisseling tussen de deelnemers 
en de betrokken ambtenaren bracht over en 
weer nieuwe inzichten tot stand en kan gezien 
worden als het vertrekpunt voor het maken van 
de investeringsnota. De groep deelnemers be-
stond onder andere uit bewoners en gebruikers 
van het gebied, vertegenwoordigers van (water)
sportverenigingen en scoutingclubs, leden van 
de fietsersbond, bedrijven uit de omgeving, 
handhaving en politie.

De 1-op-1 gesprekken
In de periode vanaf januari 2020 tot en met 
maart 2020, zijn er 1-op-1 gesprekken gevoerd 
met elf direct betrokken partijen uit de omge-
ving. In deze gesprekken zijn de eerste contou-
ren en ambities voor Deelplan 2 toegelicht en 
is gevraagd om een reactie. Bovendien stonden 
deze gesprekken in het teken van informatie 
verzamelen als het gaat om het reilen en zei-
len van de betreffende gesprekspartner. In de 

2.3	 Participatietraject	
In het kader van de principenota Verdi, de 
projectnota Verdi en de investeringsnota Verdi 
van Deelplan 1, zijn er verschillende participa-
tiebijeenkomsten georganiseerd. Deze waren 
zowel groot als klein, fysiek en digitaal. Het doel 
van deze bijeenkomsten was voornamelijk om 
de belangen uit de omgeving op te halen. In 
het participatietraject van deze investeringsnota 
(Deelplan 2) is voortgebouwd op de uitkomsten 
van de vorige participatietrajecten. Daarbij is 
aanvullende informatie opgehaald bij de direct 
belanghebbenden uit de omgeving en is een 
terugkoppeling gegeven aan de omgeving 
van wat er wel en niet wordt meegenomen in 
de plannen, net zoals bij de vorige nota’s is 
gebeurd. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd op 
welke manier dit is gedaan en wat de uitkom-
sten hiervan zijn. 

2.3.1 Participatie Deelplan 2: het verder 
uitwerken van de belangen en de terug-
koppeling aan de omgeving
Het participatietraject voor de investeringsnota 
van Deelplan 2 bestond uit drie onderdelen: 
een gebiedsconferentie, 1-op-1 gesprekken met 
directe belanghebbenden uit het gebied en een 
terugkoppeling van de plannen in de vorm van 
een online video. 

Gebiedsconferentie Verdi 
Ter voorbereiding op de gebiedsconferentie, 
is een aantal ‘Kick Off sessies’ georganiseerd. 
Hierin kwamen verschillende stakeholders uit 
het gebied bijeen, om te reflecteren op de eer-
der opgehaalde belangen. Ook zijn de eerder 
afgegeven signalen geconcretiseerd, zodat men 
elkaar beter kon begrijpen en dat maakte het 
mogelijk om in de gebiedsconferentie gerichter 

meeste gesprekken hadden de deelnemers een 
betrokken, kritische en tegelijkertijd ook een 
positieve houding ten opzichte van de eerste 
ideeën van Deelplan 2. De meeste reacties 
kwamen overeen met de thema’s die eerder 
besproken zijn in de vorige participatierondes. 
Zo vonden verschillende partijen bijvoorbeeld 
de veiligheid van de fietspaden erg belangrijk, 
in verband met het grote aantal (jonge) kinderen 
die hier gebruik van maken om bij de sport-
velden te komen. Ook werd in verschillende 
gesprekken de heersende parkeeroverlast in het 
gebied benoemd als ergernis. Hierover werd 
gezegd: 
‘’De parkeerdruk is erg hoog. Bezoekers moeten 
hun auto erg ver parkeren. Vooral op zaterdag 
en zondag is dit een probleem.‘’ 
Het verbeteren van de langzaamverkeer verbin-
dingen en de vergroeningsambities werd door 
veel deelnemers gezien als kans voor de eigen 
organisatie.

De gesprekken hebben geleid tot een overzicht 
aan de opgehaalde belangen en ideeën die 
uitgebreider aan bod komen in het terugkop-
peldocument en mede de basis vormen voor de 
investeringsnota.

De terugkoppeling aan de omgeving, het film-
pje, de informatiebijeenkomst en het terug-
koppeldocument
In het kader van de projectnota en de investe-
ringsnota voor Deelplannen 1 en 2, zijn er inmid-
dels meerdere bijeenkomsten georganiseerd, 
waarin er belangen zijn opgehaald. Tijdens de 
laatste paar bijeenkomsten heeft men aange-
geven dat er nu behoefte is aan een concreet 
plan met een terugkoppeling. Daarom is ervoor 
gekozen om op een creatieve manier aan de 
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Figuur 4. Panelen met opmerkingen van de gebiedsconferentie

omgeving terug te koppelen wat er wel en niet 
is meegenomen in de plannen en hoe het ste-
denbouwkundig plan eruitziet. Dit gebeurt door 
middel van een film en een (digitale) informatie-
bijeenkomst. Ook om een breder publiek op de 
hoogte te stellen van het plan.

Daarnaast is een terugkoppeldocument opge-
steld, waarin o.a. voor de belanghebbenden 
wordt beschreven welke opgehaalde belan-
gen wel en niet zijn verwerkt in de plannen en 
waarom. Het terugkoppeldocument is bijge-
voegd aan deze investeringsnota. De conclusie 
in dit document is dat een groot deel van de 
belanghebbenden begrip heeft voor de in-
geslagen weg van deze investeringsnota. Zo 
wordt het belang van het bouwen van woningen 
erkend. Omdat de woningen aan de oostzijde 
van deelgebied 2 zijn geprojecteerd, blijft het 
groene karakter van de westzijde overeind, het-
geen over het algemeen op goedkeuring van de 
belanghebbenden kan rekenen. Er zijn uiteraard 
ook vraagtekens en soms scepsis. Want zorgen 
al die woningen er niet voor dat de bereikbaar-
heid van het gebied verslechtert? En wat zijn de 
gevolgen voor de parkeerdruk? Hoe groen is 
groen? Voor wie is dat groen? En hoe zorgt de 
gemeente ervoor dat de beoogde toename van 
de drukte in het gebied samen gaat met deug-
delijk beheer en onderhoud van het groen en 
de overige openbare ruimte? 
Allemaal relevante vragen, die voor deze inves-
teringsnota van belang zijn maar zeker ook als 
aandachtpunten in het vervolgproces een plek 
krijgen; bijvoorbeeld bij het ontwerpen van di-
verse plekken en straten in de openbare ruimte.

Groen Recreatie en leefomgevingMobilieteit en bereikbaarheid
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In dit hoofdstuk wordt de nieuwe stedenbouw-
kundige en landschappelijke opzet voor de 
transformatie van Deelplan 2 toegelicht. Omdat 
het over een bestaand gebied gaat, wordt eerst 
ingegaan op de huidige situatie, waaruit vervol-
gens een stedenbouwkundig- en landschappe-
lijk plan voor de toekomst volgt.

3.1 Huidige situatie
Het grootste terrein ten oosten van het Piet 
Kranenbergpad (zie figuur 5), wordt gebruikt 
door de Sporthallen Zuid. Daarnaast staan aan 
deze zijde Pand Zuid (maatschappelijk bedrijfs-
verzamelgebouw), de Van Detschool (speciaal 
onderwijs) en het Olympic Hotel. 
Het Piet Kranenbergpad, ook wel ‘De Sportas’ 
genoemd, vormt de scheiding tussen het ge-
bouwde en groene landschap. Deze route voor-
ziet in een langzaam verkeersverbinding tussen 
het Havenstraatterrein en het Amsterdamse 
Bos. Langs deze lijn liggen ook de rails van de 
museumtramlijn (EMA) en de recreatietuinen 
van ‘De Groenlijn’. Dit gebied is een ecologi-
sche verbindingszone voor flora en fauna, met 
name vleermuizen.
Het gebied ten westen van deze lijn maakt 
onderdeel uit van de kop van het Amsterdamse 
Bos en wordt voor een groot deel gebruikt voor 
sport (tennis, voetbal, hardlopen en indoor sport 
bij het Frans Otten stadion). Aan de westzijde 
aan de Schinkel ligt een woonbotendorp met 
circa 180 schepen. De sportvelden zijn omringd 
door groen, water en hekken. Beeldbepalend in 
het gebied zijn de vele populierenrijen. 
De straten in het gebied met als hoofdontslui-
ting (gemotoriseerd en langzaam verkeer) het 
IJsbaanpad, hebben een laagwaardige inrich-
ting en zijn in de loop der tijd van een 50km/
uur straat afgewaardeerd naar 30km/uur straat 

3.  Stedenbouwkundig	en	landschappelijk	plan	

zonder daarbij veel aanpassingen aan het profiel 
aan te brengen. Het geasfalteerde IJsbaanpad 
heeft aan weerszijde langsparkeerplekken en 
het beperkt aanwezige groen en bomen is 
opgesloten in de verharding. De parkeerplek-
ken worden veelal gebruikt door werknemers en 
bezoekers van de Zuidas.

3.2 Globale visie
De komende jaren wordt Verdi getransformeerd 
naar een gemengd stuk stad waar gesport, 
gewerkt en gewoond wordt, zie figuur 6. Bij 
de ontwikkeling van Verdi staan drie thema’s 
centraal: verbinden, verdichten, vergroenen. 
In Deelplan 2 wordt een nieuwe woonbuurt 
gemaakt die ruimte zal bieden aan circa 500-600 
woningen. Uitgangspunt hierbij is dat de Sport-
hallen Zuid verplaatst worden naar een nieuw 
gebouw op de strook langs de A10. Dit omdat 
de Sporthallen verouderd en niet meer duur-
zaam zijn en het nieuwe gebouw als geluidsbuf-
fer kan dienen. In de nieuwe gestapelde hallen 
komt tevens meer ruimte voor breedte- en 
topsport, waar vanuit de stad veel behoefte aan 
is. De kwaliteit van de nieuwe woonbuurt wordt 
gevormd door de realisatie van drukke en rus-
tige plekken. Zo zal er levendigheid zijn rondom 
het nieuwe Tripolis complex en de Sporthallen 
en zal de woonbuurt naar buiten toe juist meer 
gesloten zijn met in het hart een grote groene 
binnentuin. De nieuwe wijk krijgt een groene 
uitstraling, passend bij het omliggende groen 
met meer diversiteit in groen en bomen. Ook 
in de rest van Deelplan 2 wordt geïnvesteerd in 
de kwaliteit van bestaand en nieuw groen, de 
gebruiks- en ecosysteemwaarde en de hoofd-
groenstructuur. 
De straten krijgen een 30km per uur inrich-
ting waarbij de fiets en voetganger de meeste 

ruimte krijgen en er meer ruimte ontstaat voor 
groen. Er is ook een aantal nieuwe langzaam-
verkeers verbindingen toegevoegd aan het 
gebied die het openbaarvervoerstation Am-
stelveenseweg, en de kantoren, woningen en 
sportvoorzieningen aan elkaar verbinden. Het 
streven hiermee is om een prettige woonbuurt 
te realiseren die met zijn voeten in een nóg 
groener landschap staat. 
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Figuur 5. Huidige situatie Verdi met contour Deelplan 2 (incl. schetsontwerp voorstel Zuidasdok)
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14 Concept Investeringsnota Verdi Deelplan 2Figuur 6. Plankaart Verdi Deelplan 2 - globale visie (incl. schetsontwerp voorstel Zuidasdok)
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3.3 Verbinden
3.3.1  Concept voor landschappelijke en 
stedenbouwkundige structuur
Om met de grote schaal van het landschap te 
beginnen wordt de (hoofd)groenstructuur ver-
sterkt langs alle belangrijke verbindingen zoals 
het IJsbaanpad, de Jachthavenweg en het Piet 
Kranenbergpad, zie figuur 7. Door het slim-
mer inrichten van de beschikbare ruimte, komt 
ruimte vrij voor extra groen in de profielen. Ook 
worden er nieuwe verbindingen gemaakt voor 
mens, plant en dier. In Verdi woon je aan het 
landschap, waardoor de woonbuurt als vanzelf-
sprekend een groen karakter krijgt. Het groene 
landschap en hoofdgroenstructuur wordt in de 
toekomst nog verder uitgebreid met het nader 
uit te werken park op het Sportpark Zuid.

Zoals in Deelplan 1 beschreven, wordt met 
bebouwing aan de Noordzijde van het IJs-
baanpad een verbinding gezocht met de Fred 
Roeskestraat en een structuur die gewicht biedt 
richting het Olympisch stadion, zie figuur 8. 
Het ‘Venster’ dat over twee van de drie Tri-
polis gebouwen wordt gebouwd, reageert op 
de hogere gebouwen die elders langs de A10 
staan en fungeert als geluidsscherm richting de 
nieuwe woningen in Verdi. Om deze wand te 
versterken en ruimte te maken voor een nieuwe 
woonbuurt, gaat dit plan uit van nieuwbouw van 
Sporthallen Zuid inclusief extra indoor sportpro-
gramma ten behoeve van verdichting binnen 
Verdi en de stijgende sportvraag in de stad. Dit 
zal een gestapeld volume zijn, welke aan de A10 
in het verlengde van het Venster van Tripolis 
komt te staan. 

De nieuwe woonbuurt komt te liggen tussen 
deze twee grote volumes aan de A10 en de 

ontwikkelingen ten noorden van het IJsbaan-
pad. De huidige gebouwde structuur daartus-
sen wordt gedomineerd door het monumentale 
Burgerweeshuis (BWH). De nieuwe woonbuurt 
zal een stevige tegenhanger worden in vormen-
taal en hoogte t.o.v. het Burgerweeshuis, het 
Tripolis complex en Noordzone IJsbaanpad. 

Bij het vormgeven van de nieuwe woonbuurt is 
ervan uit gegaan dat Pand Zuid blijft staan en 
dat de Van Detschool vernieuwd zal worden. De 
nieuwe buurt vormt een duidelijke stadsrand 
naar het landschap, waarbij het groene land-
schap de verbinder is tussen beide gebieden.

Figuur 7. Landschappelijk raamwerk

Figuur 8. Stedenbouwkundig raamwerk
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3.3.2. Hoofdnetwerk openbare ruimte
Met de transformatie van Verdi krijgt het hoofd-
netwerk openbare ruimte een kwaliteits-impuls, 
zie figuur 9. Aansluitend op omliggende buurten 
(Fred. Roeskestraat, Olympisch kwartier) wordt 
deze volgens de Puccini methode ingericht. Dit 
betekent dat de materialisering bestaat uit rode 
gebakken klinkerkeien in de rijweg en 30x30cm 
lichtgrijze betontegels in het trottoir. 
Trottoirbanden zijn van beton, voorzien van de 
blauwgrijze ‘Amsterdamse toeslag’ van gra-
nietsplit. De meeste pleinen kennen een rijke 
groene inrichting met sport- en speelvoorzie-
ningen. Voor de betontegels wordt uitgegaan 
van een zogenaamde Puccini-plus tegel (30x30 
betontegels, Breccia antraciet 620, licht uitge-
wassen) om aan te sluiten bij de aangrenzende 
buurten van Zuidas (Fred. Roeskestraat en Ken-
niskwartier). 

Nieuwe langzaam verkeersverbindingen
1. Een belangrijke nieuwe route voor fiets- 

en voetgangers door de buurt heen, 
verbindt de Amstelveenseweg met de 
Sportas (Fr. Ottenstadion/Sportpark Zuid). 
Voortbordurend op het verhoogde maaiveld 
rondom de Tripolis gebouwen, wordt de 
gehele verbinding door het gebied heen 
opgetild. Anders dan alleen een route is dit 
een aaneenschakeling van pleinen, waaraan 
het nieuwe Tripolis-complex, de Sporthallen 
Zuid en de woonbuurt gelegen zijn. Een 
voetgangersgebied, een stedelijke as; die 
samen met de Sportas, sport een gezicht 
geeft in het gebied.

2. Aansluitend op Deelplan 1 waar een brug 
over de Stadiongracht gepland is, komt 
er een voetgangersverbinding tussen de 
van Detschool en het Burgerweeshuis. Dit 

Figuur 9: Kaart hoofdnetwerk openare ruimte Verdi Deelplan 2

3.

2.

1.

voetpad slingert door het groene landschap 
en verbindt het Olympisch stadion met de 
Sporthallen Zuid. Ook zijn er doorsteken 
naar de woonbuurt, Tripolis en station 
Amstelveenseweg. Na schooltijd valt ook 
een deel van het schoolplein van de van 
Detschool onder deze route.

3. Ten noorden van het Sportpark de Schinkel 
komt een nieuwe voetgangersverbinding 

die de Jachthavenweg noord met het 
Piet Kranenbergpad verbindt. Met 
de herinrichting van de oever voor 
drie nieuwe woonbootplekken, wordt 
een brug aangelegd naar het Piet 
Kranenbergpad. Een extra route om de 
wandelmogelijkheden door het gebied te 
vergroten. 
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Figuur 10: Impressie Piet Kranenbergpad kijkend vanaf Sporthallen Zuid naar het noorden
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Figuur 11: Doorsnede huidige en nieuwe situatie IJsbaanpad deel A

Figuur 13: Doorsnede huidige en nieuwe situatie IJsbaanpad deel C

Figuur 12: Doorsnede huidige en nieuwe situatie IJsbaanpad deel B
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Het IJsbaanpad 
Het profiel kan worden opgedeeld in drie delen: 
Deel A (figuur 11): van kruispunt Amstelveense-
weg tot aan de rotonde (wijziging Deelplan1) 
In het nieuwe 30km-profiel is gekozen voor 
het behouden van de eenrichtingsfietspaden 
vanwege de veiligheid en grote stroom fietsers. 
De fietspaden worden verlegd en verbreed van 
2,1 meter naar 3,0 meter en de opstelruimte bij 
het kruispunt Amstelveenseweg wordt verruimd. 
Aan de noordzijde komt een breed trottoir van 
4,0 meter aan de gevel. Om ruimte te maken 
voor de voetganger, fiets en groen, komen er 
minder parkeerplaatsen in het profiel terug. Het 
parkeren is vooral voor het laden en lossen van 
de Noordzone en brengen en halen voor de 
alles-in-één-school. Een brede groenstrook met 
bomen, heesters en vaste planten zorgt aan de 
noordzone voor een prettige afscheiding van de 
auto’s. 

Deel B (figuur 12): van de rotonde tot aan het 
Piet Kranenbergpad
Vanaf de rotonde komen fietsers op de rijbaan 
samen met gemotoriseerd verkeer. Omdat deze 
weg minder autoverkeer heeft, is het hier voor 
de veiligheid niet noodzakelijk om de vrij lig-
gende fietspaden te behouden. Er is ruimte ge-
maakt voor een groene middenberm, waardoor 
bussen/touringcars die bij het hotel moeten zijn 
veilig kunnen draaien. Aan de noordzijde zullen 
proefsleuven gegraven moeten worden om te 
kijken of er genoeg ruimte kan worden gemaakt 
voor een aantal bomen. Aan de zuidzijde ont-
staat een breed trottoir (met beperkte ruimte 
voor bomen vanwege de hoeveelheid kabels 
en leidingen). Hier komt een brede groenstrook 
met vaste planten en heesters en komen par-
keerplaatsen terug. 

Deel C (figuur 13): van het Piet Kranenbergpad 
tot aan de Jachthavenweg (zuid).
De middenberm loopt vanaf deel B nog gedeel-
telijk door in dit deel van het IJsbaanpad, om 
een extra veilige en overzichtelijke oversteek te 
maken voor het kruisende Piet Kranenbergpad. 
Dan vervolgt het profiel zich als een ‘standaard’ 
30km-straat met parkeren aan beide zijden en 
een combinatie van fietsers en auto’s op de 
weg. Door de vrij liggende fietspaden te verwij-
deren, ontstaat een smaller verhard profiel met 
meer ruimte voor groen. Aan de zuidzijde van 
de weg worden bomen herplant. De klinkers van 
de rijweg worden doorgezet in de toegangs-
wegen naar de sportterreinen ten noorden 
en zuiden van het IJsbaanpad, zodat het een 
geheel wordt. 

Voor de straatdelen IJsbaanpad 62 t/m94 (langs 
westzijde Sportpark de Schinkel) en de Jacht-
havenweg 2 t/m 32 zijn geen grote wijzigingen 
voorzien, alleen een aansluiting in materialise-
ring van het IJsbaanpad (rijbaan en parkeer-
vakken in klinkers). Er wordt gekeken naar de 
toekomst en een logisch moment om deze her-
profilering te linken aan ander groot onderhoud. 
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Figuur 14: Doorsnede huidige en nieuwe situatie Burgerweeshuispad (V1: ter hoogte van blok 2 - Pand Zuid; V2: ter hoogte van blok 5 - 6)

Figuur 15: Doorsnede huidige en nieuwe situatie PIet Kranenbergpad
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Het Burgerweeshuispad, figuur 14, krijgt een 
nieuwe ligging en inrichting en wordt een 
woonstraat met een stedelijk karakter. Het 
Burgerweeshuispad krijgt een strakkere profile-
ring (de ruime bochten worden eruit gehaald), 
zodat er ruimte ontstaat voor bebouwing en 
hiermee duidelijke wanden worden gecreëerd. 
In dit profiel wordt geparkeerd op (in dezelfde 
materialisering als) trottoirniveau, zodat de trot-
toirs extra breedte hebben wanneer er geen 
auto’s staan. Het landschap en hierbij horende 
groenmassa loopt door, en het Burgerweeshuis-
pad snijdt daar doorheen. Om recht te doen 
aan de overgang van het landschap, worden 
de bomen niet als een strakke rij in het profiel 
ingepast, maar is gekozen voor een organische 
vorm in groepjes. Het Burgerweeshuispad is een 
doodlopende straat die eindigt in een keerlus 
voor de bevoorrading en het (fiets)parkeren van 
Tripolis en de toekomstige Sporthallen Zuid. De 
straat loopt na de ingang van de parkeergarage 
van het Tripolis complex in een helling op van 
circa +0.50 NAP naar +2.80 NAP. Aangezien het 
alleen verkeersbewegingen zijn van de gebrui-
kers en bezoekers van de Sporthallen Zuid en 
het laden&lossen/voorrijden van Tripolis, wordt 
na de helling de gehele keerlus in dezelfde ma-
terialisering als het trottoir uitgevoerd, zodat er 
een ‘shared space’ ontstaat. 

Het Piet Kranenbergpad, figuur 10 en 15, is 
onderdeel van de Sportas. Dit is een belangrijke 
noord-zuid fiets- en voetgangersverbinding 
waarmee het toenemende fietsverkeer tussen 
Amstelveen en Amsterdam en het groeiend 
aantal bezoekers van de sport- en recreatie-
voorzieningen in het gebied een aangenaam 
en veilig alternatief wordt geboden voor de 
drukke Amstelveenseweg. Om meer ruimte te 

geven aan de route, wordt het fietspad op het 
Piet Kranenbergpad verbreed van 3,5 meter 
naar maximaal 4,0 meter, zodat de bestaande 
dubbele bomenrij behouden blijft. Ten zuiden 
van het IJsbaanpad, wordt het smalle wandel-
pad tussen de bomen verwijderd ten gunste van 
groen en wordt deze verplaatst ten oosten van 
de trambaan (zoals nu ook de situatie is onder 
het viaduct). Dit nieuwe trottoir verbindt de 
route met de nieuwe woonwijk. Om een extra 
brede recreatie route te maken wordt de tram-
baan onderdeel van de voetgangersverbinding 
(met uitzondering van de zondag, op momenten 
waarop er met de tram gereden wordt). Deze 
route kan tijdens de uitvoering ook gebruikt 
worden als bouwweg. Het wandelpad ten noor-
den van het IJsbaanpad blijft zoals in de huidige 
situatie één krappe meter ten gunste van de 
bomen. Wanneer ook hier de trambaan in be-
tonplaten wordt gelegd, verbreedt dit de ruimte 
voor voetgangers enorm. Het biedt tevens een 
kans om recreatietuinen De Groenlijn meer aan 
het Piet Kranenbergpad te verbinden. 



22 Concept Investeringsnota Verdi Deelplan 2

3.4  Vergroenen
3.4.1.	 Landschap
Naast het netwerk van straten, zijn het de 
landschappelijke elementen die gezamenlijk de 
groenstructuur vormen, zie figuur 16 + 17. Deze 
groenstructuur is voor mens, plant én dier. Het 
ene element zal meer op de mens toegespitst 
zijn en het andere juist meer op plant en dier.

In Verdi liggen een aantal elementen binnen de 
hoofdgroenstructuur van Amsterdam. Een stukje 
corridor (ecologische verbindingszone): de 
Jachthavenweg Zuid en aansluitend het stukje 
IJsbaanpad tot aan de sluis. Hierover staat in de 
hoofdgroenstructuur geschreven: 
“een bij voorkeur natuurlijk ingerichte groene 
parkstrook met nadruk op langzaam verkeer.” 
Ook het natuuronderzoek dat voor Verdi is 
uitgevoerd geeft het advies om de nadruk voor 
plant en dier te leggen op deze westelijke route 
en de combinatie met de mens en natuurbele-
ving op de oostelijke route (Piet Kranenberg-
pad). Binnen de corridor, welke ook binnen de 
ecologische hoofdstructuur van Amsterdam 
valt, zijn dan ook geen ingrijpende ontwerp-
ingrepen bedacht. Met de herinrichting van het 
IJsbaanpad en Jachthavenweg 2 t/m 32 wordt 
het versterken van de corridor als uitgangspunt 
meegenomen. 
Verder liggen de twee sportparken ook bin-
nen de hoofdgroenstructuur. Hierover staat het 
volgende opgenomen: 
“Sportparken worden gebruikt voor intensieve 
sportbeoefening en dienen daarnaast voor de 
recreatieve sportbeoefening en als onderdeel 
van het openbare leven op wijkniveau. De grote 
parken hebben daarnaast een beperkte functie 
als wandelgebied. Belangrijk is dat de parken 
op een goede manier zijn ingebed in de stede-

Corridor

Sportpark 

de Schinkel 

Sportpark

Zuid

Nieuwe ecologische 
verbinding met Zuidas

Figuur 16: Concept landschappelijke structuur scheg aanhakend op nieuwe woonbuurt + Hoofdgroenstructuur

HGS: sportpark

HGS: Corridor

Versterken Corridor

Versterken groenstructuur

lijke omgeving, vrij toegankelijk en uitnodigend 
zijn en geen geïsoleerde eenheden vormen.” 
Sportpark de Schinkel is ten noorden en westen 
omringd door een bomenkraag van o.a. Berken, 
Essen, Elsen en Wilgen. Dit is een belangrijke 
structuur die gehandhaafd blijft. Met de komst 
van de brug en nieuwe voetgangersverbinding 

ten noorden van het sportterrein, wordt de 
natuurbeleving vergroot. Ten zuiden van het 
sportpark ligt de grootste kans op vergroenen. 
Hier is nu een brede grasstrook met een kleine 
sloot die het IJsbaanpad van het sportpark 
scheidt zonder veel diversiteit aan beplanting. 
Nieuwe bomen zijn hier niet mogelijk door de 
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aanwezigheid van belangrijke kabels en leidin-
gen in de ondergrond. Wat wel mogelijk is, is 
ander hoogwaardig groen zoals vaste planten 
en heesters met plekken om te spelen, sporten 
en verblijven. Deze herinrichting zal ook bijdra-
gen aan het versterken van de corridor.

Sportpark Zuid, waar het Frans Ottenstadion, 
het Witte huis en een drietal tennisclubs zijn 
gevestigd, heeft een kenmerkende bomenstruc-
tuur van rijen Italiaanse Populieren. Verder zijn 
er hoge hagen en hekken rondom de tennisvel-
den. Hier is nog veel winst te behalen volgens 
de Hoofdgroenstructuur op de functie als wan-
delgebied, inbedding en toegankelijkheid.
De ontwikkeling van het Sportpark Zuid vraagt 
een uitgebreider traject met de belangheb-
bende partijen, vandaar dat gekozen is om 
dit gebied ‘Deelplan 2B’ in het vervolgtraject 
verder uit te werken. De ambities uit de project-
nota gelden nog steeds:
• toevoegen van kwalitatief groen, mogelijk in 

de vorm van een nieuw park gekoppeld aan 
het Piet Kranenbergpad;

• doorwaadbaarheid/openheid: nieuwe voet-
gangersverbinding die het Pietkranenberg-
pad met de Jachthavenweg zuid verbindt;

• mogelijk toevoegen van sport gerelateerd 
programma gekoppeld aan het Frans  
Ottenstadion.

Ten oosten van de sportparken aan het Piet 
Kranenbergpad staan twee rijen Callery-peren. 
Deze boomstructuur is een belangrijke vlieg-
route voor vleermuizen. Wanneer hier in de 
toekomst bomen moeten worden vervangen, 
is meer diversiteit in fruit- of nootdragende 
soorten denkbaar ten behoeve van biodiver-
siteit. Het Piet Kranenbergpad biedt in zijn 

geheel een kans om zich als ‘voedsel’-as voor 
fauna te ontwikkelen (door bijvoorbeeld ha-
zel- en/of walnoot bomen te planten voor de 
eekhoorn) en hiermee de natuurbeleving voor 
de mens te vergroten. Met de komst van de 
woonwijk transformeert het Piet Kranenberg-
pad (ten zuiden van het IJsbaanpad) van smalle 
groenverbinding naar brede groene parkstrook 
met een diversiteit in beplanting en plekken om 
te spelen,sporten en verblijven en wellicht te 
tuinieren. 

De bomen op het IJsbaanpad en een deel van 
het Piet Kranenbergpad (ten zuiden van het 
IJsbaanpad), vallen onder de Hoofdbomenstruc-
tuur van Amsterdam. Nieuwe bomen worden 
volgens de spelregels, voorwaarden en inrich-

tingseisen van de Hoofdbomenstructuur uitge-
voerd. 

Verdere kansen voor ecologie in Deelplan 2 
liggen met name in de inrichting van het land-
schap tussen het Burgerweeshuis/Tripolis en de 
woonwijk. Voor vogels en vleermuizen is dit een 
belangrijke verbinding met de RK begraafplaats 
Buitenveldert/Zuidas. 
Voor de oevers, met name aan de Jachthaven-
weg Zuid, slangeneilanden en de zuidelijke 
oever van het IJsbaanpad vanaf de brug tot aan 
Jachthavenweg, geldt dat deze in slechte staat 
zijn. De land-water verbinding en waterkwaliteit 
kunnen worden verbeterd door het aanleggen 
van natuurvriendelijke oevers en het verwijderen 
van slib en blad. 

Figuur 17: Concept landschappelijke structuur 
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3.4.2. Groennorm en waterbalans
In Verdi zal worden voldaan aan de groennorm. 
Volgens de referentienorm voor groen zou op 
basis van het totale programma in héél Verdi 
circa 20.000 m2 groen gerealiseerd moeten 
worden. In alleen het plangebied van deelplan 2 
is nu al meer dan 40.000 m2 groen aanwezig en 
hier zijn nu geen woningen. Dat is ruim voldoen-
de voor de geplande 500 à 600 woningen in dit 
gebied. Daarnaast wordt 7.500 m2 groen op-
nieuw aangelegd met onder andere een open-
bare binnentuin in de woonwijk en meer groen 
in de profielen. Ook geldt de ambitie om op 
Sportpark Zuid groen toe te voegen in de vorm 
van een openbaar park. Daar komt ook nog bij 
dat Verdi grenst aan het Amsterdamse Bos, De 
Nieuwe Meer en op steenworpafstand ligt van 
de Oeverlanden. Het streven is de kwaliteit van 
het bestaande groen en het nieuwe groen in 
de toekomstige buurt te verbeteren en verbin-
dingen te leggen met de hoofdgroenstructuur 
waarmee de biodiversiteit en de ecologische 
waarde worden vergroot. 

Daarbij zal Verdi zoveel mogelijk aansluiten bij 
de kwaliteitsimpuls groen zoals beschreven in 
de projectnota Verdi 2019:
• Investeren in (nieuw) groen dichtbij: met 

name gebruiksgroen met variatie in (be-
plantings)typen toevoegen rondom nieuwe 
woningen met ruimte om te spelen en door 
schoolpleinen openbaar te maken voor de 
buurt.

• Investeren in bestaand groen: groene oe-
vers opknappen en daarmee de waterkwa-
liteit verhogen en de variatie in beplanting 
versterken.

• Parken opwaarderen: door de sportparken 
te transformeren tot openbare plekken met 

doorlopende wandelroutes. 
• Een groen/blauw netwerk ontwikkelen: door 

het vergroenen van een aantal belangrijke 
routes in het gebied (IJsbaanpad en Bur-
gerweeshuispad) en naar de Amsterdamse 
Bosscheg (Piet Kranenbergpad) en met het 
aanleggen van een fijnmazig netwerk door 
de buurt voor mens, plant en dier.

• Investeren in de Hoofdgroenstructuur om 
de biodiversiteit en ecologische waarde van 
het gebied te vergroten.

De noordzijde van Verdi (Deelplan 1+2) valt on-
der twee waterschappen. Alles ten noorden
van het IJsbaanpad ligt in de Amstellandsboe-
zem (waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek)
en de rest maakt onderdeel uit van waterschap 
Rijnland. De waterpeilen in de beide gebieden
verschillen circa 20 centimeter en worden van 
elkaar gescheiden door de Schinkelsluis.
Voor Deelplan 1 en 2 wordt een waterbalans 
(boekhouding) opgesteld. Hierin wordt bijge-
houden hoeveel water gedempt of gegraven 
wordt en hoeveel terrein extra verhard of 
onverhard wordt. Om extra verhard terrein te 
compenseren, wordt in de Amstellandsboe-
zem gerekend met 10% van het extra verhard 
oppervlak (met een minimum van 1.000 m2) en 
voor Rijnland is de compensatienorm 15%. In 
de balans worden ook alternatieve vormen van 
het vasthouden, bergen en vertraagd afvoeren 
meegenomen, zoals het polderdak principe.

3.4.3. Speel- en sportvoorzieningen 
In Verdi Deelplan 2 bevinden zich diverse be-
staande sportvoorzieningen. Dit zijn de Sport-
hallen Zuid, Sportpark Zuid met de tennisvelden 
en het Frans Otten Stadion en Sportpark de 
Schinkel met voetbalvelden en een atletiekbaan. 
De aanleiding om te bewegen is groot en zit 
verweven in de geplande inrichting van de bui-
tenruimte door brede stoepen, hoogteverschil-
len, trappen en pleinen in diverse grootte. Bij 
Deelplan 2 is het uitgangspunt om de speel- en 
sportnorm bovenop de reeds bestaande sport-
voorzieningen in te passen. 
Bij de realisatie van 600 woningen is ook ruimte 
nodig voor twee speelplekken van in totaal 300 
m2, een half speelveld van 600 m2 en 600 m2 
sport in de openbare ruimte. Er zijn twee open-
bare speelplekken in het plan opgenomen: één 
grote van 150-200 m2 midden in de binnentuin 
van de woonwijk en een kleinere speelplek van 
100 m2 in de openbare parkzone aan het Piet 
Kranenbergpad. Naast deze twee speelplekken 
zou het nieuwe schoolplein (ongeveer 1750 m2) 
van de van Detschool een speelplek voor de 
buurt kunnen zijn na schooltijd, waaronder een 
speelveld van ongeveer 250 m2. 
Bij de verdere uitwerking van Deelplan 2B en de 
vernieuwing van de Sporthallen Zuid met aan-
grenzend voorplein wordt onderzocht hoe een 
extra half speelveld en ruimte voor buitensport 
(1.200 m2) in het plan ingepast kunnen worden.
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Figuur 18: Groennorm, speel- en sportplekken en verdeling beheersgebieden waterschappen.

Beheersgebied:
Waterschap Amstel, 

Gooi en Vecht

Beheersgebied:
Waterschap Rijnland
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3.5	 Verdichten
Uitleg opzet ‘woonbuurt’ 
De woonbuurt komt op de huidige locatie van 
de sporthallen Zuid. Voor verplaatsing, stapeling 
en uitbreiding van de nieuwe sporthallen Zuid is 
een volume- en haalbaarheidsstudie uitgevoerd. 
Het gewenste volume, zie figuur 26 en bijlage 
C, is opgenomen in het stedenbouwkundig plan 
en zal in de volgende fase verder uitgewerkt 
worden. In bijlage I zijn de maximale bouwka-
vels met coördinaten opgenomen.

De verplaatsing, stapeling en uitbreiding van de 
sporthallen Zuid geeft de mogelijkheid om op 
de huidige plek een nieuwe woonbuurt te ma-
ken. Met de verplaatsing kan, naast uitbreiding 
van het programma voor de sporthallen, een 
enorme duurzaamheidsslag worden gemaakt. 
De gestapelde sporthallen vormen tevens een 
geluidwand voor de geplande woningen. Het 
volume is nog afhankelijk van het exact be-
nodigde aantal m2 sport en ondersteunende 
functies die in het gebouw komen. 
De nieuwe sporthallen zijn samen met Deelplan 
1 bepalend in de vormgeving van de nieuwe 
woonbuurt.

3.5.1. Ontstaan verkaveling
De zoektocht naar een goede stedenbouwkun-
dige opzet van de woonbuurt heeft geleid naar 
een zevental bouwblokken, zie figuur 19 en 20. 
Van de zeven vierhoekige kavels zijn nr. 1 t/m 6 
de woonblokken en is bouwblok nr. 7 de nieuwe 
Van Detschool met mogelijk extra programma 
er bovenop. Het IJsbaanpad en de zichtlijn 
naar Sporthallen Zuid vanaf het IJsbaanpad zijn 
vaste rooilijnen. De andere rooilijnen reageren 
op de omgeving of op elkaar. Er ontstaat een 
samenspel tussen de blokken waarbij rekening is 
gehouden met:

• Rust versus drukte (interieur/exterieur): de 
nieuwe sporthallen samen met het Tripolis-
complex zorgen voor een aantrekkende 
werking van bezoekers. De woonbuurt 
reageert hierop door naar de omgeving toe 
de blokken dichterbij elkaar te laten komen 
en naar binnen toe de ruimte te openen 
(gerende tussenruimten). Een grote tussen 
de blokken verweven binnentuin zorgt 
voor de woonkwaliteit op maaiveldniveau. 
Er wordt ook gewerkt met verschillende 
maaiveldhoogten om zo een extra scheiding 
te maken tussen de drukke en rustige delen.

• Woonkwaliteit (voldoende licht, lucht en 
ruimte): op gebouwniveau is ervoor gekozen 
om een spel van zichtlijnen te creëren. 
De blokken verspringen allemaal met de 
hoeken ten opzichte van elkaar zodat 
optimaal gebruik gemaakt kan worden van 
(uit)zichten.

• Verbinding met het landschap: aan het 
landschap (westzijde) verspringen de 
blokken zodat afstand gecreëerd wordt 
tussen het Piet Kranenbergpad en de 
woningen. 

• Geluid: het geluid van de A10 heeft invloed 
op de woonbuurt. Hiermee is rekening 
gehouden in de uitwerking van de blokken. 
Elke woning kan een geluidsluwe zijde 
krijgen.

• Flexibiliteit in woonsegmentering: elk kavel 
heeft een vergelijkbare footprint waarbinnen 
flexibiliteit mogelijk is in woningdiepte 
en beukmaat. Hierdoor kunnen zowel 
woningen met verschillende grootten in 
verschillende segmenten in de blokken 
gerealiseerd worden. Elk blok heeft een 
rechte hoek ten gunste van de uitwerking 
van de woningplattegronden. Figuur 19: Gehanteerde uitgangspunten bij opzet woonbuurt
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Bovenstaande punten hebben geleid tot de 
maat, opzet en positionering van de bouwblok-
ken. Ze vormen samen een sterke eigen struc-
tuur onderscheidend ten opzicht van de structu-
ren uit Deelplan 1.

De blokken hebben een bouwhoogte van 5 t/m 
8 bouwlagen (22meter - 32 meter, exclusief dak-
tuinen). Bij de compositie van de bouwhoogte 
is rekening gehouden met bezonning, geluid, 
omliggende gebouwen en ligging t.o.v. elkaar. 
In de proefverkaveling is te zien dat alle gebou-
wen een opening hebben vanaf de eerste bouw-
laag gericht naar de binnenzijde. Dit is gunstig 
voor de bezonning en zorgt bij de blokken die 
een geluidbelaste gevel (dove gevel) hebben, 
voor een geluidsluwe zijde. Ook het principe 
van zoveel mogelijk meerzijdig georiënteerde 
woningen is hierdoor mogelijk.

Voor de woonbuurt geldt dat circa evenveel m2 
bebouwd als onbebouwd is (50/50). Hierdoor is 
binnen deze stedelijke buurt ruimte voor groen 
en ontsluiting. De dichtheid/‘floor space index’ 
(fsi) voor deze buurt komt op gemiddeld 2.5 
(excl. Sporthallen Zuid). 

3.5.2. Kavel invulling en regels
Vooruitlopend op de bouwenveloppen voor de 
tenders die voor de bouwblokken opgesteld 
worden, is een aantal basisregels opgesteld die 
voor elk bouwblok gelden en voor samenhang 
zorgen in de buurt, figuur 22 en 23. 
• Elke bouwkavel heeft een volledig 

bebouwde en gebruikte eerste bouwlaag 
(begane grond), tot aan de rooilijn. Voor de 
bouwlagen daarboven geldt voor blok 1t/m 
5 en blok zeven vanaf bouwlaag 4 dat deze 
voor maximaal 77,5 % bebouwd en voor 

blok 6 85% bebouwd mogen worden tot de 
aangegeven bouwhoogte.

• De begane grond van elk bouwblok heeft 
een minimale verdiepingshoogte van bruto 
4,3 meter en alle bouwlagen daarboven zijn 
minimaal bruto 3,3 meter.

• Fietsparkeren voor gebruikers en bezoekers 
wordt opgelost op de begane grond voor 
gebruiksgemak en sociale veiligheid.

• Rondom alle kavels ligt een margestrook 
van 1,0 meter, met uitzondering van de 
westzijde van de woonbuurt (hier is deze 1,5 
meter). Deze strook kan gebruikt worden 
door de begane grond woningen (bankjes, 
bloempotten, geveltuinen,).

• Elk woonblok heeft woningen op de begane 
grond die een voordeur hebben grenzend 
aan het maaiveld. Met uitzondering 
van de woonblokken grenzend aan Piet 
Kranenbergpad en de Sporthallen Zuid- 
zijde. 

• Alle appartementen hebben een 
gemeenschappelijke toegang op de begane 
grond met minimaal één uitgang grenzend 
aan de binnentuin.

• Franse balkons en inpandige balkons zijn 
overal toegestaan. Balkons die volledig 
of deels uit de gevel steken zijn alleen 
toegestaan volgens het volgende principe, 
zie figuur 21. 

• Op de bovenste bouwlaag is het mogelijk 
om gemeenschappelijke daktuinen te 
maken. 

Verdere specifieke regels worden opgenomen in 
de bouwenveloppen.

Figuur 21: Balkons volledig of deels uit de gevel stekend
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Figuur 22: Bouwblok regels

Figuur 23:Mogelijke gebouwvolumen binnen de blokken

Kern van gebouwen voor fiets-
parkeren, bergingen, technische 
ruimten
Buitenzijde van de begane 
grond is voor woningen gren-
zend aan maaiveld

Individuele entrees op begane 
grond

Margestrook rondom alle blokken

Te bebouwen oppervlak van de 
blokken ligt tussen de 1.400-1.750 m2

De blokken hebben 5-8 bouwlagen

Elk blok heeft één rechte hoek
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Figuur 24: Impressie vogelvlucht bestaande situatie, incl. Deeplan 1, kijkend uit het noorden
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Figuur 25: Impressie vogelvlucht nieuwe situatie Deelplan 2, kijkend uit het noorden
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Figuur 26: Voorbeeld volume gestapelde sporthallen, zie voor programma ook bijlage C

Hoofdentree aan 
Piet Kranenbergpad

Breedtesporthallen

Topsporthallen

Overige sportruimten zoals: Dojo, fitness, schermen, e.d.

Horeca

Kantoor

Kleedruimten/opslag/e.d.

Parkeren en logistiek

Centrale kern met trap-
pen/ liften naar de sport-
voorzieningen

Logistieke zijde vanuit 
Burgerweeshuispad

Voor de nieuwe sporthallen Zuid gelden in be-
ginsel de volgende ruimtelijke regels:
• Hoofdentree richting het westen (Piet Kra-

nenbergpad);
• Minimale hoogte aan de A10 over gehele 

lengte van de kavel is 30 meter, ten behoe-
ve van geluidsscherm woonbuurt.

• Ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer en 
laden en lossen aan oostzijde via keerlus van 
het Burgerweeshuispad.

• De sportfuncties op de begane grond zijn 
zoveel mogelijk zichtbaar vanaf de buiten-
zijde, zie referentie figuur 25.

• De opbouw van het volume loopt af richting 
het noorden, ten gunste van de bezonning 
van de woonbuurt.

Voor Sporthallen Zuid wordt een aparte bouw-
envelop opgesteld.
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Figuur 27: Referenties van sportvoorzieningen die vanaf buiten zichtbaar zijn. Van links naar rechts: Complexo cultural e esportivo do Colégio São Luís, Sao Paulo, by Urdi Arquitetura
.. ..
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Figuur 28: Impressie woonbuurt kijkend vanaf IJsbaanpad richting het zuiden
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Figuur 29: Doorsnede woonbuurt oost-west kijkend richting SHZ locatie binnentuin. In de inzoom is goed te zien, hoe de woningen zich verhouden in hoogte tot het omringende maaiveld.
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3.5.3. Woonbuurt maaiveld openbare 
ruimte
Het gebied heeft een bijzondere opzet door het 
verhoogde landschap +2,80 NAP rondom het 
Tripolis-complex. Gekozen is dit door te zet-
ten in de gehele langzaam verkeersverbinding 
tussen de Amstelveenseweg en het Piet Kra-
nenbergpad, zodat ook de Sporthallen Zuid aan 
de verhoogde brede route met pleinen komt te 
liggen +2,00 NAP. Vanaf deze route is er mooi 
zicht op het lager gelegen landschap rondom en 
op het Burgerweeshuis, in de woonwijk en over 
de Sportas.
Het maaiveld (binnentuin) in het westelijk deel 
van de woonbuurt, wordt eveneens iets ver-
hoogd naar +1,25 NAP. Dit is circa 0,65 meter 
hoger dan het omliggende maaiveld, zodat een 
licht hoogteverschil ontstaat met het omliggen-
de landschap en het hoogteverschil ten opzichte 
van de sporthallen minder groot wordt.
Doordat de binnentuin hoger ligt aan de bin-
nenkant, maar de woningen aan de buitenkant 
aansluiten op het bestaande maaiveld, kijken de 
woningen over het landschap en de straat heen, 
zie firguur 29. Dit geeft minder directe inkijk in 
de aan de buitenkant gesitueerde woningen en 
ontstaan er unieke aansluitingen op het Bur-
gerweeshuispad. Het hart van de woonwijk, De 
binnentuin, is deels door trappen en deels door 
hellingen bereikbaar. Voor een goede toeganke-
lijkheid (voor mindervaliden en nood- en hulp-
diensten) wordt er voor het gehele maaiveld-
ontwerp rekening gehouden met maximaal 4% 
hellingspercentage in de openbare ruimte.

Verdi staat voor vergroenen en wonen aan het 
landschap. Vandaar dat ervoor is gekozen zo-
veel mogelijk groen/beplanting en bomen in de 
woonwijk toe te voegen. De gebouwen liggen, 

met uitzondering van het Burgerweeshuispad, 
in dit groene landschap. Hierdoor ontstaat 
een belangrijke schakel voor biodiversiteit in 
Zuidas/RK Begraafplaats Buitenveldert. Ook 
het hart van de woonwijk, de binnentuin, is een 
groene oase met ruimte voor voedsel-, nest- en 
schuilgelegenheid voor dieren en plek voor 
bewoners om te spelen, sporten en verblijven. 
Een plek om elkaar te ontmoeten, met uitzicht 
op de openbare parkzone aan het Piet Kranen-
bergpad. In de openbare binnentuin ben je als 
bezoeker te gast. Als basisprincipe geldt dat er 
langs de bouwblokken (met uitzondering van de 
bouwblokken aan de landschapszijde en bij de 
Sporthallen Zuid) altijd een margestrook van één 
meter en een voetpad van twee meter ligt. Er 
kruisen drie paden de binnentuin voor een fijne 
doorloop vanuit verschillende richtingen. De 
rest van de binnentuin is groen met een grote 
speelplek in het midden.
De inrichting rondom Sporthallen Zuid is de ste-
delijke tegenhanger van de groene woonbuurt. 
De aaneenschakeling van (groene) pleinen biedt 
ruimte voor bezoekers van het Tripolis-complex 
en Sporthallen Zuid. In geval van evenementen 
is er voldoende ruimte rondom de Sporthallen 
Zuid om bezoekers te ontvangen. 

De openbare ruimte van de woonwijk wordt 
geheel volgens Puccini ingericht. Wel wordt er 
gekozen voor de Breccia tegel (Puccini plus) om 
aan te sluiten bij de andere Zuidas gebieden en 
de overgang tussen Tripolis-park (hoogstwaar-
schijnlijk uitgevoerd in natuursteen) zo natuurlijk 
mogelijk te maken. 
Momenteel wordt de Puccini groen uitgewerkt, 
die voor het groen leidend zal zijn. 

Figuur 30: Maaiveldhoogten
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Figuur 31: Impressie woonbuurt kijkend vanaf binnentuin naar de Sporthallen Zuid
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Figuur 32: Refrenties groene binnentuin Figuur 33: Impressie groene binnentuin woonbuurt
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Figuur 34: Impressie parkstrook langs woonbuurt
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3.6 Parkeren en ontsluiting
Het hoofdraamwerk voor de openbare ruimte 
‘stratenplan’ is eerder toegelicht, zie paragraaf 
3.4.1. Dit hoofdstuk over verbinden gaat in op 
parkeren, rijbewegingen, laden en lossen en 
brengen en halen van scholieren, sporters, kan-
toormedewerkers en bezoekers.

Het parkeerbeleid voor auto’s, fietsen en scoo-
ters is vastgelegd in de volgende beleidsdocu-
menten:
• Nota Parkeernormen Fiets en Scooter, maart 

2018; 
• Nota Parkeernormen Auto, november 2017.
Bij de verdere uitwerking van de plannen (bou-
wenveloppen) wordt getoetst aan de hand van 
deze normeringen.

3.6.1. Fiets
Het fietsparkeren wordt, zoals in paragraaf 
3.5.2. beschreven, voor de woonblokken op 
de begane grond (inpandig) opgenomen en is 

voor bewoners en bezoekers gebruiksvriendelijk 
opgelost. Dit betekent dat de ruimte eenvoudig 
toegankelijk moet zijn, bij voorkeur gelijkvloers 
met omliggende openbare ruimte. Dat lukt 
niet aan alle zijden, omdat het maaiveld van 
de bouwblokken 1t/m5 opgetild is met +0.65 
meter. Dit kan met flauwe hellingen inpandig 
opgelost worden of er kan gebruik gemaakt 
worden van de margestrook.

Het fietsparkeren voor de sporthallen wordt 
eveneens inpandig opgenomen en is daarmee 
een ontwerpopgave voor het programma van 
de Sporthallen Zuid. Een toegang voor fietsers 
aan de westzijde (zijde Piet Kranenbergpad) 
heeft de voorkeur. Deze kan dan mogelijk in 
de toekomst gecombineerd worden (dubbel-
gebruik) met de eventuele halte van de Noord-
zuid-lijn aan het Piet Kranenbergpad.

Op maaiveld zal beperkt voorzien worden in 
fietsparkeerplekken, omdat fietsparkeren voor 
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een groot deel van het programma inpandig 
opgelost zal worden.

3.6.2. Gemotoriseerd verkeer
Voor de woonbuurt en de sporthallen wordt 
uitgegaan van een lage parkeernorm. Dit ten 
gunste van de verkeersafwikkeling van en naar 
het gebied, en conform de nota Parkeernormen 
Auto (2017). 

Voor wonen wordt gerekend met gemiddeld 
0.3 parkeerplekken (p.p.) per woning, inclusief 
bezoekers (0.1 per woning). Deze bezoekers 
parkeerplekken zijn enkel beschikbaar voor de 
bezoekers van bewoners van deze woningen 
en mogen niet worden aangeboden aan huur-
ders, kopers of derden. Dit komt bij 600 wo-
ningen neer op maximaal 180 p.p.. Dit is lager 
dan het aantal dat volgens de parkeernorm 
hier is toegestaan, namelijk 1 parkeerplek per 
woning. Voor de sporthallen is met een gelijk 
aantal (180) parkeerplekken rekening gehouden, 

Figuur 35: Parkeren bestaand vs toekomst



Gemeente Amsterdam Zuidas 41

waarbij volgens de Amsterdamse parkeernorm 
228 plekken op basis van het nieuwe gewenste 
programma benodigd is.
De zoekgebieden voor de volledig onder-
grondse parkeergarages zijn te zien in figuur 
30. Daarbij zijn twee zoekgebieden voor de 
buurt weergegeven. De locatie aan de noord-
zijde grenzend aan het IJsbaanpad geniet de 
voorkeur, maar dit is ook afhankelijk van het 
woningsegment in de blokken. In verband met 
het plaatsen van bomen, worden deze garages 
zoveel mogelijk onder de bouwblokken ge-
pland, zodat dit zo min mogelijk effect heeft op 
de gronddekking (volle grond). Het bewoners 
en bezoekers parkeren voor alle blokken moet 
voorzien worden in deze ondergrondse garages. 
De parkeerbalans voor de noordzijde van Verdi 
laat zien dat er qua parkeeraantallen een toe-
name is van rond de 85 parkeerplekken

Voor het halen en brengen van de scholieren 
van de Van Detschool, wordt gebruik gemaakt 
van >26x personenbusjes vervoer. Om dit zo 
veilig mogelijk te laten verlopen, wordt ingezet 
op een nieuwe rijlus in één richting. De busjes 
rijden via het IJsbaanpad – over de rotonde 
– via het Burgerweeshuispad – over het school-
plein (waar zij ook parkeren) tussen de school en 
het Burgerweeshuis door weer het IJsbaanpad 
op. Deze route is exclusief voor de busjes en 
niet te gebruiken voor ander vervoer. Uitwerking 
van het schoolplein, het mogelijk dubbelgebruik 
en opstelplaats voor de busjes, zal in samen-
werking met het schoolbestuur en onderwijs 
worden gedaan, zie referentie figuur 36. 

3.7 Openbaar vervoer
Het openbaar vervoersnetwerk wijzigt voorals-
nog niet. De Amstelveenseweg is de openbaar 
vervoersader in Verdi. Deze straat voorziet in 
meerdere tram- en bushaltes en onder de ring 
A10 ligt het station Amstelveenseweg op loop-
afstand van alle woningen, kantoren en voor-
zieningen. Een mogelijke opwaardering van dit 
station als NZ-lijn halte (bij het doortrekken van 
de Noord-Zuidlijn) zal een positief effect hebben 
op de al goede bereikbaarheid van het gebied 
Verdi. Rondom het station, binnen de contouren 
van het Tracébesluit Zuidasdok, ligt een fiets-
parkeer opgave om het fietsparkeren ruimtelijk 
beter te borgen zodat dit geen negatieve effec-
ten heeft op de ontwikkelingen van Verdi. Het 
is de taak van V&OR en Zuidasdok om hier een 
gepaste oplossing voor te vinden.

Figuur 36: Voorbeeld dubbelgebruik schoolplein (links) schoolplein contour en rijrichting busjes (rechts)

Van Detschool

In de buurt van de basisscholen wordt in be-
perkte mate voorzien in individuele breng- en 
haalplekken en op strategische locaties wordt 
voorzien in laad- en losplekken, rekening 
houdend met loopafstanden. Het einde van 
het doodlopende Burgerweeshuispad is een 
gedeeld gebruik zone waar ook ruimte wordt 
voorzien voor laden en lossen en breng- en 
haalplekken.

Het parkeren op maaiveld in de straten langs 
de rijweg wordt gereduceerd. Voornamelijk het 
aantal plekken in het stuk IJsbaanpad tussen de 
rotonde en de Amstelveensweg wordt beperkt 
ten gunste van langzaam verkeer en groen. In 
de straten is ruimte voor parkeerplekken voor 
mensen met een beperking (aan te vragen ge-
handicaptenparkeervergunningen).
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4.  Programma

Het totale programma bestaand + nieuw voor 
de noordzijde van Verdi (alles binnen plangrens 
boven de A10) wat nu opgenomen is in de plan-
nen komt op circa 237.000 m2 brutovloeropper-
vlak (bvo), zie figuur 39. Het ligt net iets boven 
het in het MER opgenomen alternatief 1, dat 
uitgaat van 225.000 m2 bvo. Alternatief 2 ging 
uit van 304.000 m2 bvo.

4.1 Wonen
Bij de woonopgave wordt uitgegaan van 40% 
sociale huur, 40% middeldure huur en 20% 
vrije sector met in alle segmenten ruimte voor 
variatie in type en omvang van de woningen. In 
de berekeningen van het aantal woningen is uit-
gegaan van gemiddeld 85 m2 bvo per woning. 
Bij het opstellen van de bouwenveloppen wordt 
de invulling hiervan verder uitgewerkt. Er wordt 
gestuurd op kwaliteit en diversiteit binnen alle 
segmenten. 
Het gebied Verdi is geschikt voor verschillende 
doelgroepen. Van geclusterde ouderen- en 
rolstoelwoningen tot zogenaamde sporterswo-
ningen. De laatst genoemde zijn woningen voor 
topsporters, vaak jonge atleten vanuit het hele 
land die naast hun studie hun sport dichtbij kun-
nen beoefenen.
De blokken 1t/m6 voorzien in grondgebonden 
woningen van 1á 2 bouwlagen, deze woningen 
zijn ondermeer geschikt voor gezinnen. Voor 

gezinnen is naast de omvang van de woning ook 
het aantal slaapkamers van belang. Boven de 
grondgebonden woningen zijn de appartemen-
ten gelegen. In bijlage J is een verdere verde-
ling opgenomen van het woonprogramma over 
de verschillende woningtypen en de doelgroe-
pen die hiermee aangesproken worden. Dit op 
basis van een in 2018 uitgevoerde analyse van 
het aanbod van - en de vraag naar-woningen, 
zowel stedelijk als in de omliggende gebieden. 
Ook de huidige beleidsuitgangspunten zijn hier-
bij meegenomen. Deze tabel zal uitgangspunt 
zijn bij de verdere uitwerking van het woonpro-
gramma tot bouwenveloppen en uiteindelijk de 
woningplattegronden. Opgemerkt moet worden 
dat uitvoering van het woonprogramma naar 
verwachting nog 5 a 10 jaar op zich laat wach-
ten (zie hoofdstuk planning). Dit brengt onze-
kerheden met zich mee. Indien er aanleiding toe 
is, wordt de gedetailleerde verdeling van het 
woonprogramma herijkt.
In figuur 37 is de verhouding van het aantal wo-
ningen in Deelplan 1+2 in verhouding tot % per 
woonsegment te zien.

4.2 Voorzieningen 
Zoals in figuur 38 te zien is, is in het plan (in-
clusief Deelplan 1) rekening gehouden met de 
benodigde ruimte voor commerciële- en maat-
schappelijke voorzieningen:

• In bouwblok 1 is ruimte gereserveerd voor 
een woonzorglocatie /24-uurs opvang van 
circa 1.200 m2 bvo. Deze functie kan het 
best gecombineerd worden met (sociale) 
woningbouw en door een corporatie 
gerealiseerd worden.

• De maatschappelijke voorzieningen die 
gevestigd zijn in pand Zuid, blijven zover nu 
bekend gehandhaafd.

• De Van Detschool (circa 3.500 m2 bvo, 
excl. buitenruimte) zal op dezelfde plek 
een nieuw onderkomen krijgen met 
daarbovenop ruimte voor wonen of extra 
voorzieningen.

• Voor sport en de toename volgens de 
sportnormen wordt voor de indoorsport 
voorzien in de nieuwe sporthallen Zuid met 
een oppervlak van in totaal circa 25.000 
m2 bvo (bestaand= 13.750 m2 bvo), excl. 
parkeren, en voor outdoor sport en spelen is 
ruimte gemaakt in de openbare ruimte, zie 
paragraaf 3.4.3. Binnen het programma van 
de sporthallen is tevens rekening gehouden 
met een horecavoorziening.

• In Deelplan 1 is een alles-in-één basisschool, 
met daarboven sociale huurwoningen, 
opgenomen aan de Noordzijde van het 
IJsbaanpad, waarvan de kavel terugkomt in 
eigendom van de gemeente. De bestaande 
functie kinderdagverblijf zal terugkomen in 

Figuur 37: Woningaantallen in relatie tot 40-40-20 woningsegmentering voor Deelplan 1+2

deelplan 1 deelplan 2 totaal deelplan 1+2

dlp1 IJsbaanpad Noord dlp1 Tripolis 100 dlp1 totaal dlp1 % dlp2 totaal blok 1-7 dlp1 % totaal woningen

Sociaal 74 (gem min 40 gbo) 145 (gem .. m2 gbo) 219 54% Sociaal 163 30% 382
Midden 104 (gem min 50 gbo) 104 26% Midden 278 51% 382
Vrij 83 (gem min 85 gbo) 83 20% Vrij 108 20% 191

406 550 956
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40%
40%
20%
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Witte huis / Clubgebouw Arsenal

Ruimte voor voorzieningen + Indoorsport

Olymic Hotel

Maatschappelijke voorziening - onderwijs

Maatschappelijke voorziening 24-uurs opvang

Wonen

Ruimte voor voorzieningen + wonen

Kantoren

Ruimte voor voorzieningen + kantoren

Ruimte voor voorzieningen in de plint

Pand Zuid met maatschappelijke functie

Figuur 38: Functiekaart Deelplan 1+2
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Figuur 39: Programma overzicht deeplan 1+2 
(rood=bestaand, groen=nieuw, oranje=nieuw programma bovenop bestaand)

deelplan 1 (excl. Infinity)
m2 bvo

bestaand 40.400
toevoeging 70.300
totaal 110.700

deelplan 2
kavel m2 bvo omschrijving

Olympic hotel 15.000      bestaand
Pand Zuid (bedrijfsverzamelgebouw) 7.850        bestaand
1 wonen 7.390        
1 24-uurs opvang 1.200        
2 wonen 7.120        
3 wonen 8.530        
4 wonen 10.020      
5 wonen 8.135        mogelijkheid voor ander programma in de begane grond langs BWHP
6 wonen 3.520        mogelijkheid voor ander programma in de eertse twee bouwlagen
7 school met wonen 5.920        waarvan 3.500 m2 bvo bestaande Van Detschool
Nieuwe sporthallen Zuid 25.000      toevoeging van 11.500 m2 bvo sport en sport gerelateerd programma
Arsenal clubhuis 1.200        bestaand
Witte huis (clubhuis/bridge) 1.400        bestaand
Frans Ottenstadion (indoor sport) 24.140      uitgaangde van een toevoeging van maximaal 10.000 m2 bvo

Totaal 126.425    

Totaal deeplan 1+2 237.125    nieuw (dlp1: 70.300, dlp2: 73.335 m2 bvo)

note: alle m2 zijn exclusief parkeren

de herontwikkeling van de andere kavels. 
Uitwijkmogelijkheid hiervoor is Pand Zuid, 
die in erfpacht is van dezelfde eigenaar of 
elders in Deelplan 2.

• Consument verzorgende diensten zoals: 
makelaarskantoren, kappers, reisbureaus en 
schoonheidsinstituten, zouden mogelijk zijn 
in de nabijheid van de sporthallen Zuid, het 
liefst geclusterd. Dit wordt uitgewerkt in de 
verdere uitwerking van Deelplan 2. 

• Mocht blijken dat de huidige 
zorgvoorzieningen niet terugkomen in 
Deelplan 1, dan is er ruimte in Deelplan 
2 voor deze functies (zoals een tandarts, 
fysiopraktijk).

• In Deelplan 2 is geen ruimte voor 
Detailhandel. Deze ruimte is wel 
gereserveerd in Deelplan 1.

• Kunst en Cultuur: uit de referentienorm 
volgt een ruimteclaim voor een culturele 
voorziening op wijkniveau. Hiervoor is 
ruimte in het plan net zoals voor kunst in de 
openbare ruimte. 

• Pand Zuid heeft oorspronkelijk als 
bestemming Agogisch Centrum. Pand 
Zuid huisvest nu diverse maatschappelijke 
instellingen en daaraan gelieerde 
organisaties.

4.3 Werken 
• Bij de ontwikkeling van de nieuwe 

Sporthallen Zuid wordt ook voorzien in een 
aandeel sport gerelateerd kantoorruimte.

• In de plinten (begane grond) langs het 
Burgerweeshuispad (bouwblokken 2, 4, 5 en 
6) is ruimte voor atelier/woonwerk woningen 
in 1 á 2 bouwlagen, indien daar te zijner tijd 
behoefte aan of vraag naar is. 
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5.  Milieu

Voor de investeringsnota Deelplan 2 zijn diverse 
milieuonderzoeken (quickscans) uitgevoerd. 
Hieronder wordt per onderwerp ingegaan op 
de kansen en risico’s voor de ontwikkeling van 
Verdi die op basis van deze onderzoeken naar 
voren zijn gekomen. Tevens wordt met betrek-
king tot de onderwerpen duurzaamheid, afva-
linzameling, windhinder en bezonning ingegaan 
op de uitgangspunten conform ‘gemeentelijk’ 
beleid.

5.1 Verkeer
Voor de ontwikkeling van Verdi is een verkeers-
onderzoek uitgevoerd en opgenomen in de 
MER. Dit onderzoek sluit aan op het Zuidas-
brede verkeersonderzoek dat elke twee jaar 
wordt uitgevoerd. In de volgende versie van het 
Zuidasbrede verkeersonderzoek wordt Verdi als 
regulier onderdeel van de Zuidas meegenomen.

Het verkeersonderzoek laat zien dat het rea-
listisch programma tot een toename van het 
aantal verkeersbewegingen leidt. In de refe-
rentie situatie (verkeer in 2030 zonder realisatie 
van programma in Verdi) zijn de kruispuntbe-
lastingen op de maatgevende kruispunten in 
Verdi hoog: de kruispunten moeten veel verkeer 
verwerken. Na de realisatie van het realistisch 
programma ontstaat een extra toename van de 
belastingen, maar alle kruisingen blijven regel-
baar. Na de realisatie van het maximaal pro-
gramma wordt een aantal gereguleerde kruisin-
gen, waaronder de kruising van het IJsbaanpad 
met de Amstelveenseweg, kritisch. Het beoog-
de toekomstige programma van Deelplan 2 ligt 
ver onder het maximale programma, dit pro-
gramma zal dan ook niet tot knelpunten leiden 
bij de kruising IJsbaanpad/Amstelveenseweg.

5.2  Geluid
In bijlage E zijn de resultaten te zien van het 
voor Deelplan 2 uitgevoerde geluidsonderzoek. 
Het geluid afkomstig van de A10 is hierin ver-
taald naar de nieuwe stedenbouwkundige opzet 
voor de woonbuurt. Aan de landschapszijde on-
dervinden bouwblokken 1 en 3 de meeste hin-
der. Hier zal een groot deel van de gevels aan 
de zuid- en westzijde worden uitgevoerd met 
dove gevels. Bij de uitwerking van de blokken is 
een geluidsluwe zijde voor deze woningen van 
groot belang. Hier is rekening mee gehouden in 
het ontwerp van de bouwblokken.

5.3 Windhinder
Boven de 30 meter hoogte kwalificeert bebou-
wing zich in Amsterdam tot hoogbouw en dient 
het gebouw zo te worden vormgegeven dat er 
op maaiveld geen last is van windhinder. Con-
form de windcriteria NEN 8100 wordt rondom 
de hoogbouw slenter- of loopkwaliteit geëist. 
Binnen deze criteria wordt ook rekening gehou-
den met de in de nabijheid gelegen fietsroutes. 
In Deelplan 2 komt alleen de nieuwe Sporthal-
len Zuid boven de 30 meter uit. In bijlage F 
zijn de resultaat afbeeldingen van de recent 
uitgevoerde windhinderstudie te zien. Hierin is 
geen rekening gehouden met bomen welke wel 
degelijk als zij het blad dragen een positieve 
invloed hebben op het windklimaat.
In de eindsituatie voor Deelplan 1+2 is te zien 
dat er een drietal locaties zijn die op een paar 
kleine punten al matig scoren als doorloopge-
bied en wat grote zones matig als slenterge-
bied. Door de nieuwe woonbuurt worden wel 
een aantal bestaande minder windgunstige 
locaties opgeheven.
In het vervolgtraject wordt onderzocht hoe 
de gebouwen en openbare ruimte bij kunnen 

dragen aan het verbeteren van het windklimaat 
op deze plekken. Het gebied volledig in kwali-
teitsklasse A en B krijgen zal niet lukken aange-
zien de wijk georiënteerd is op de dominante 
windrichting en in de huidige situatie op delen 
hier ook al niet aan voldaan wordt. 

5.4 Bezonning
Landelijk zijn er geen wettelijk vastgelegde nor-
men of eisen waaraan plannen ten aanzien van 
de bezonning in relatie tot bestaande functies 
moeten voldoen. In het Bouwbesluit is wel re-
gelgeving voor daglichttoetreding opgenomen, 
maar dit heeft geen betrekking op schaduwwer-
king van het ene gebouw op het andere. 
De raad heeft bij motie gevraagd om een 
eenduidige benadering over de normering bin-
nen Amsterdam. In Amsterdam wordt dan ook 
21 maart (of 21 september) als maatgevende 
datum gehanteerd. In bijlage D zijn de effecten 
van de bezonning voor Deelplan 2 opgenomen.
Door het spel van de verschuivende blokken, de 
binnentuin en de oriëntatie van de kavels, is ge-
probeerd om zo gunstig mogelijke bezonning te 
krijgen. Binnen het plan is eveneens geprobeerd 
om zo min mogelijk noord georiënteerde gevels 
te creëren. Hierdoor hebben meer woningen 
een gunstige ligging op de zon.

5.5  Duurzaamheid
Gemeente Amsterdam heeft in mei 2019 een 
notitie opgesteld ‘Duurzaam bouwen in Amster-
dam’ hierin zijn eisen en ambities opgenomen 
ten aanzien van duurzaamheid. Deze zijn in de 
volgende paragraven opgenomen en op som-
mige aspecten aangescherpt door Zuidas.

5.5.1 Schone lucht
Amsterdam wil schone lucht en gaat verder 
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dan de wettelijke eisen voor luchtkwaliteit. 
Vooral het gemotoriseerde verkeer zorgt voor 
negatieve effecten op de lokale luchtkwaliteit. 
Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd en 
Amsterdam stimuleert het gebruik van elektrisch 
vervoer. Elektrisch vervoer draagt bij aan het 
schoner worden van de lucht in de stad en een 
reductie van CO2 uitstoot. De ontwikkeling van 
Deelgebied 2 leidt tot een toename van verkeer 
en daarmee tot een toename van concentraties 
NO2, PM10 (fijnstof) en (in zeer lichte mate) 
PM2,5 (fijnstof). De verkeersbijdragen in het 
gebied worden echter met name bepaald door 
de rijksweg A10. Voor PM2,5 blijkt dat vooral de 
achtergrondconcentratie bepalend is voor de 
lokale concentraties. Dit alles leidt niet tot over-
schrijding van de Europese grenswaarden. De 
concentraties NO2, PM10 en PM2,5 nemen tus-

sen 2021 en 2030 overigens sterk af als gevolg 
van autonome ontwikkelingen zoals het schoner 
worden van auto’s.

5.5.2 Duurzame mobiliteit
Voor Zuidas wordt ingezet op een laag au-
togebruik, zie ook paragraaf 3.6. De fiets en 
het openbaar vervoer zijn cruciaal om Zuidas 
nu en in de toekomst bereikbaar, leefbaar en 
duurzaam te houden. Duurzame mobiliteitsop-
lossingen moeten daarom onderdeel zijn van 
nieuwbouw. Denk hierbij aan (schone) autodeel-
concepten en het stimuleren van fiets en OV-
gebruik. 
De ambitie van Amsterdam is zo veel mogelijk 
verkeer uitstootvrij te laten rijden in 2025. Om 
dit te bereiken wordt elektrisch rijden gestimu-
leerd. 50% van de parkeerplaatsen dient te zijn 

voorzien van een oplaadpunt voor elektrische 
auto’s. Verder dient rekening te worden gehou-
den met uitbreidingsmogelijkheden voor de 
toekomst. Alle parkeerplaatsen moeten voorbe-
reid zijn om een oplaadpunt te kunnen aanslui-
ten (denk hierbij aan benodigd leidingwerk en 
capaciteit).

5.5.3 Groen & ecologie
Uit het participatietraject kwam naar voren dat 
belanghebbenden het belangrijk vinden dat er 
zo min mogelijk groen aan de noordzijde van 
Verdi verdwijnt. Het ontwikkelen van groen op 
kavels, gevels en daken is ook een van de speer-
punten van Zuidas (zie Plan voor een Groene 
Zuidas 2018) en kwam als kans naar voren uit 
het natuuronderzoek dat voor Verdi is uitge-
voerd. Groen draagt in belangrijke mate bij aan 
de leefbaarheid en het klimaatbestendig maken 
van de Zuidas. 
In paragraaf 3.4.2. is al uitgebreid ingegaan op 
de groennorm voor Deelplan 1+2. Hierbij wordt 
gekeken naar het oppervlak (m2) en de kwaliteit 
van het groen in de niet bebouwde ruimte. 

Het uitgangspunt is daarom om op de gebou-

Figuur 40: Intensief groendak Figuur 41: Polderdaksysteem
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wen op het hoogste dakniveau, maar ook bo-
venop het niet bebouwde deel van de begane 
grond (zie figuur 40) intensief en hoogwaardig 
groen toe te passen. Dit betekent dat het groen 
aantrekkelijk moet zijn, moet bijdragen aan de 
biodiversiteit en bruikbaar en toegankelijk moet 
zijn. Bij het voorlopige en definitief ontwerp van 
een gebouw moet een groenplan aangeleverd 
worden waarin tenminste is uitgewerkt op welke 
wijze, met welk doel en met welke beplanting 
groen wordt gerealiseerd op de kavel. Dit kan in 
de vorm van tuinen, binnenterreinen, gevels en 
daken. Niet alleen de flora is van belang maar 
ook de fauna. 
Bij de sloop, renovatie of transformatie van ge-
bouwen wordt rekening gehouden met mogelijk 
aanwezige verblijfplaatsen van vleermuizen.
De ontwikkelende partij licht in hun plan toe 
hoe zij omgaan met natuurinclusief bouwen. 

Als technische voorzieningen toch op de daken 
komen te staan, wat niet de voorkeur heeft, 
vormen deze een integraal onderdeel van het 
daklandschap en sluiten in verschijningsvorm 
aan bij de architectuur van het gebouw; deze 
zijn aan het zicht onttrokken. 

5.5.4 Rainproof
In verband met extremere neerslag en klimaat-
verandering, is het de opgave om de stad rain-
proof te maken: het vasthouden en vertragen 
van hemelwater in de openbare ruimte en op 
kavelniveau. Binnen de nieuwe waterverorde-
ning wordt voor bebouwd oppervlak rekening 
gehouden met een minimale waterberging van 
60 liter per m2, welke vertraagd afgevoerd 
wordt met 1 liter per m2 bebouwd oppervlak 
per uur of via actieve sturing. 
5.5.5  Duurzame warmte en koude

Conform beleid zal alle nieuwbouw in Verdi gas-
loos zijn. Zo ook in Deelplan 2. Voor de primaire 
warmtebehoefte wordt uitgegaan van WKO 
(warmte-koudeopslag). Voor Verdi is een WKO-
masterplan opgesteld (zie bijlage J). Daarin zijn 
de warmte- en koudebronnen geïnventariseerd 
en de mogelijkheden van bronposities vastge-
legd. Het WKO-masterplan laat zien dat be-
nodigde bronnen voor het nieuwe programma 
in Verdi ruimtelijk goed inpasbaar zijn en niet 
leidt tot beperkende randvoorwaarden voor 
de warmtevoorziening in het overige deel van 
Verdi. 
Naast WKO als primaire warmtebehoefte wor-
den de komende periode ook andere (lage tem-
peratuur) mogelijkheden voor duurzame warmte 
en koude verkend, waaronder gecombineerde 
systemen. 

5.5.6 Zonnepanelen
Duurzame energieopwekking is van belang 
om energieneutrale gebouwen te realiseren. 
In Zuidas gaat het dan voornamelijk om het 
plaatsen van zonnepanelen. Zuidas wil daarmee 
bijdragen aan de Amsterdamse ambitie om in 
2020 20% meer zonne-energie op te wekken. 
Doordat er aan gebouwen ook ambities en 
eisen gesteld worden betreffende waterberging 
en vertraging, gebruiksvriendelijkheid, (groen)
beleving en toekomstwaarde moet er een goed 
overwogen beslissing genomen worden welke 
duurzaamheidsmiddelen ingezet worden in het 
ontwerp. 

5.5.7 Breeam excellent
Nieuwbouw in Verdi wordt net als in de rest 
van Zuidas (Visie Zuidas 2016) uitgevoerd met 
een extra ambitie op het gebied van energie. 
Nieuwe gebouwen moeten energieneutraal 

(EPC <0,15) opgeleverd worden, en BREEAM 
Excellent (of een gelijkwaardig alternatief) is het 
uitgangspunt. 

5.5.8  Circulair bouwen
Het slim ontwerpen is belangrijk om gebouwen 
een lange levensduur te kunnen geven (Stra-
tegie Circulaire Economie voor Amsterdam). 
Een van de aspecten van slim ontwerpen is een 
modulaire en flexibele aanpak, waardoor gebou-
wen kunnen worden aangepast aan nieuwe 
gebruikers en andere toepassingen. Om deze 
reden wordt uitgegaan van een bruto verdie-
pingshoogte van minimaal 3,30 meter, zodat 
uitwisselbaarheid van de functies wonen en niet 
wonen in de toekomst mogelijk blijft. Dit vraagt 
om flexibel indeelbare plattegronden met een 
optimale geluidsisolatie tussen de verschillende 
eenheden. 

Bij circulaire bouwen worden de gebouwen 
zo ontworpen dat de materialen een zo lang 
mogelijke levensduur krijgen door middel van 
hergebruik of herbestemming. Door een grond-
stoffenpaspoort toe te passen kan hergebruik 
worden gestimuleerd en de transparantie wor-
den vergroot. Het gebruik van materialen met 
een lage milieu-impact is verplicht. Uitgangs-
punt is daarbij een zogenaamde MPG-score van 
maximaal 0,8. 

In geval er wordt gekozen voor het gebruik van 
hout, wordt er alleen hout toegepast met een 
FSC-keurmerk of een vergelijkbare kwaliteit. 
Ook de toepassing van biobased bouwmateri-
alen kunnen hierin een rol spelen. Verontreini-
ging van het hemelwater door bouwmaterialen 
moet worden voorkomen door geen gebruik te 
maken van ongewenste materialen zoals lood, 
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Figuur 42: Loopafstanden tot ondergrondse afvalcontainers0 10 30 50
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ongecoat zink en verzinkte materialen, teerhou-
dende dakbedekking, koperen waterleidingen 
en koperen dakbedekking

5.6  Afvalinzameling
Afvalinzameling voor kantoren en voorzienin-
gen vindt inpandig plaats. De inpandige locatie 
moet voldoende groot zijn voor het opstellen 
van alle benodigde containers en goed toegan-
kelijk zijn voor het deponeren, verzamelen en 
ophalen van het afval. Voor bedrijfsafval dienen 
bedrijven en instellingen zelfstandig een con-
tract af sluiten. Voor huishoudelijk afval van wo-
ningen zijn in de openbare ruimte ondergrondse 
vuilcontainers(OAIS) opgenomen (figuur 42). 
In het geval van toekomstige herontwikkeling/
transformatie van de kavel wordt aangesloten 
op het bestaande afval ophaalsysteem.

5.7 Externe veiligheid
De veiligheidszone voor de A10 Zuid is gelijk 
aan 0 meter. Het plaatsgebonden risico vormt 
daarom geen belemmering voor de ontwikke-
ling binnen plangebied Verdi.
In de huidige situatie wordt de oriëntatiewaarde 
van het groepsrisico overschreden met een 
factor 18. Door realisatie van de plannen bin-
nen Verdi is er geen verdere toename van het 
groepsrisico. Na aanleg van Zuidasdok mag het 
vervoer van brandbare gassen geen gebruik 
maken van de A10 Zuid. Het groepsrisico neemt 
hierdoor af tot minder dan 10% van de oriënta-
tiewaarde.
Omdat het groepsrisico op basis van de ver-
voershoeveelheden cf. de Regeling Basisnet in 
dit geval groter is dan de oriëntatiewaarde, is 
een verantwoording groepsrisico vereist. Dit 
wordt bij de besluitvorming over het bestem-
mingsplan / omgevingsplan als apart besluitpunt 
aan de raad voorgelegd.

5.8		 Archeologie	en	Cultuurhistorische	
waarde
Het plangebied grenst direct aan het op rijksni-
veau beschermde stadsgezicht Plan Zuid. Plan 
Zuid is een belangrijk en goed bewaard voor-
beeld van de wijze waarop vanaf het begin van 
de 20ste eeuw de problematiek van de volks-
huisvesting in de grote steden werd aangepakt 
door middel van grote stedenbouwkundige 
plannen voor grote aantallen woningen. De pro-
vinciale cultuurhistorische waardenkaart geeft 
het Piet Kranenbergpad aan als cultuurhistorisch 
waardevol wegens de functie als voormalig 
spoorlijnverbinding Aalsmeer - Amsterdam. De 
ontwikkelingen hebben geen directe effecten 
op (beschermde) cultuurhistorische waarden.
Er zijn binnen Deelgebied 2 geen archeologi-

sche monumenten of gronden met een hoge 
verwachtingswaarde aanwezig.

5.9  Bodem
Uit archiefonderzoek blijkt dat de milieutech-
nische bodemgesteldheid in Verdi Deelplan 
2 verschilt. Voor het deel ten oosten van het 
Piet Kranenbergpad wordt de kwaliteit van 
de grond ingeschat op niet tot licht veront-
reinigd. De bodem van Sportpark Zuid wordt 
aangemerkt als matig verontreinigd en bij 
Sportpark de Schinkel wordt de bodem als 
sterk verontreinigd aangemerkt.
Momenteel wordt nader bodemonderzoek 
uitgevoerd om te bepalen of in het plange-
bied saneringsactiviteiten noodzakelijk zijn om 
de grond milieutechnisch geschikt te maken 
voor de geplande functies. Vooralsnog wordt 
in de grondexploitatie rekening gehouden 
met bodemsanering door middel van een stel-
post. Zodra het bodemonderzoek beschikbaar 
is, worden deze kosten in de grondexploitatie 
aangepast.

5.10  Wateronderzoek
Voor de ontwikkeling van Deelplan 2 is door 
Royal Haskoning DHV een wateronderzoek uit-
gevoerd. De conclusies uit dit onderzoek en van 
de gemeente zijn als volgt:

Waterkeringen: 
De mogelijke ondergrondse parkeergarage 
van Deelplan 2 (onder kavel 1 en 2) ligt in de 
beschermingszone van de verholen waterkering. 
Voor het bouwen in deze beschermingszone 
moet vroegtijdig een vergunning aangevraagd 
worden bij Waterschap AGV. Ook bij de aan-
plant van nieuwe bomen moet rekening gehou-
den worden met de beschermingszone.
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Grondwater:
Het toevoegen van ondergrondse constructies 
en het ophogen van het maaiveld heeft invloed 
op de stromingsrichting van het grondwater. Er 
is een kwalitatieve schets gemaakt van moge-
lijke grondwatereffecten o.b.v. van meerdere 
scenario’s. Het is namelijk nog niet duidelijk of 
alle voorgestelde ondergrondse constructies 
gerealiseerd gaan worden. Als dit wel het geval 
is kunnen mogelijk negatieve effecten (over-
last/onderlast) optreden in de zone tussen het 
Burgerweeshuis en de Van Detschool. Om de 
huidige maar ook de toekomstige freatische 
grondwaterstand te monitoren, worden extra 
peilbuizen aangebracht. Daarnaast wordt een 
modelberekening (kwantitatief) van het grond-
water opgesteld om nog nauwkeuriger aan te 
kunnen geven wat de effecten zijn van de toe-
komstige ondergrondse constructies.

Hemelwater:
Oppervlakte water: voor Deelplan 2 wordt de 
sloot (904 m2) die aan de west- en zuidzijde 
van de huidige Sporthallen Zuid gelegen is, 
gedempt. De functie van deze sloot wordt 
opgevangen door de daar parallel aan geleden 
watergang aan de oostzijde van de tennisvel-
den. De compensatie van deze sloot is reeds 
voor het grootste deel gerealiseerd. Daarbij is 
gebruik gemaakt van het door Zuidasdok teveel 
gerealiseerde water (879 m2) in het Amster-
damse Bos (zelfde watersysteem, Rijnland). Het 
tekort (25 m2) aan water wordt meegenomen bij 
de uitwerking van Deelplan 2B.
Het areaal verhard versus onverhard terrein blijft 
nagenoeg gelijk, waardoor er geen watercom-
pensatie opgave is. Indien wel sprake is van 
extra verhard terrein, wat bijgehouden wordt 
in de waterbalans (3.4.2.) zal naar een gepaste 

oplossing gezocht worden.
Vasthouden, bergen en vertraagd afvoeren: 
zoals in paragraaf 5.5.4. beschreven is, wordt 
in de openbare ruimte en op kavelniveau de 
rainproof opgave gehanteerd. Bij de verdere uit-
werking van het ontwerp zullen hiervoor ontwer-
puitgangspunten opgesteld worden. In figuur 
43 is het principe voor het hemelwatersysteem 
opgenomen.

Figuur 43: Loopafstanden tot ondergrondse afvalcontainers
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6.  Uitvoering

6.1 Bouwlogistiek
Inleiding en uitgangspunten
In het noordelijke deel van projectgebied Verdi 
(Deelplan 1 en 2) zijn voor de komende 10 jaar 
diverse projecten voorzien. Om de bereikbaar-
heid, leefbaarheid en veiligheid in het gebied 
te waarborgen tijdens de uitvoering, heeft 
de projectorganisatie Zuidas een uitgebreide 
“BLVC”-procedure. Dit zorgt ervoor dat de 
werkzaamheden in het gebied op elkaar worden 
afgestemd en dat de werkzaamheden op een 
manier worden uitgevoerd die de bereikbaar-
heid, leefbaarheid en veiligheid in die langdurig 
tijdelijke periode op peil blijft. Aannemers in 
het gebied zijn gebonden aan het BLVC-kader 
Zuidas. Het noordelijk deel van Verdi kent een 
eenzijdige ontsluiting via het IJsbaanpad en is 
daardoor kwetsbaar tijdens de uitvoering van de 
geplande projecten. Er kunnen conflicten gaan 
ontstaan met de reguliere verkeerstromen. Met 
name de massieve stroom fietsers die zich van 
oost naar west en omgekeerd door het gebied 
verplaatsen. De bestaande situatie is niet toerei-
kend om alle verkeerstromen en het bouwver-
keer goed en veilig te kunnen verwerken.

Voor het project Tripolis is, door de aanleg van 
een tijdelijke uitrit voor het bouwverkeer vanaf 
het bouwterrein naar de Amstelveenseweg, een 
goede oplossing gevonden. De overige pro-
jecten in Verdi Noord kunnen deze weg echter 
niet gebruiken. Hiervoor is een andere tijdelijke 
oplossing nodig.

De volgende ontwerpcriteria zijn hierbij van 
belang:
• robuustheid;
• veiligheid voor alle modaliteiten;
• flexibiliteit;

• stabiliteit: zo min mogelijk wisselende 
situaties per bouwproject

Voor de overige projecten in Verdi Noord, wordt 
voorgesteld om een tijdelijke route aan te leg-
gen voor bouwverkeer over of langs de sporen 
op het Piet Kranenbergpad, zodat het verkeer 
onder het viaduct van de A10 door kan richting 
Skûtsjespad, Pramenpad en Amstelveenseweg. 
De benodigde verkeersveiligheidsmaatregelen 
zoals verkeersregelinstallaties en –regelaars 
moeten hiervoor verder onderzocht worden.

Bouwprojecten
In Verdi Noord staan, naast de werkzaamhe-
den voor project Zuidasdok (aanleg parallel-
rijbaanstructuur A10 zuid, incl. nieuwe toerit 
vanaf Amstelveenseweg, en aanpassen viaduct 
Piet Kranenbergpad), de werkzaamheden t.b.v. 
kabels en leidingen en volgende projecten op 
het programma:
• Tripolis 200 en 300 en Venster - 2020-2022
• Transformatie Tripolis 100 naar woningen - 

2022-2024
• Tijdelijke huisvesting en sloop Sporthallen 

Zuid - 2022-2023
• IJsbaanpad-Noord (kavel 1) - 2021-2023
• IJsbaanpad-Noord (kavel 2a + 2b) -  

2024-2027
• IJsbaanpad-Noord (kavel 3) - 2029-2031
• Bouw nieuwe Sporthallen Zuid - 2024-2027
• Bouw nieuwe woonbuurt - 2024-2029
• Nieuwbouw Van Detschool - 2028-2030
• Uitbreiding Frans Otten Stadion en aanleg 

park - 2026-2031
• Herinrichting IJsbaanpad - 2031-2032
• Herinrichting Burgeweeshuispad -  

2029-2030
• Herinrichting Piet Kranenbergpad -  

2021-2023
Figuur 44: Bouwlogistiek
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Bouwlogisitiek, tijdelijke bouwweg Piet Kra-
nenbergpad
Al het bouwverkeer laten in en uitrijden via de 
Amstelveenseweg- IJsbaanpad is geen vei-
lige oplossing: het wegprofiel is te smal en er 
ontstaan teveel conflicten met andere wegge-
bruikers. Het keren-draaien van vrachtwagens of 
trucks met oplegger is niet goed mogelijk en dit 
brengt grote veiligheidsrisico’s met zich mee.

Met een tijdelijke bouwweg langs/over het Piet 
Kranenbergpad kan het bouwverkeer uit het 
gebied rijden. Daarmee is een betere verkeers-
afwikkeling mogelijk richting Amstelveenseweg 
en is er in alle fasen een rondrijd-route beschik-
baar. Het gaat dan om het Piet Kranenbergpad 
(zie figuur 44) vanaf het IJsbaanpad tot aan de 
Jachthavenweg (gedeelte tussen Skûtsjespad 
en Pramenpad). Het Piet Kranenbergpad kan 
hierbij tevens als ruggengraat dienen voor de 
transport en distributie kabels en leidingen.

Met deze tijdelijke route voor bouwverkeer, 
over het Piet Kranenbergpad, is een zekere 
mate van robuustheid, veiligheid en continuïteit 
gewaarborgd. Voor de aanleg zal een aantal 
zaken nader onderzocht moeten worden:
• Uitwerken of bij de realisatie van de tijde-

lijke bouwweg de rest van het Piet Kranen-
bergpad al het definitieve profiel krijgt of 
dat het gehele Piet Kranenbergpad pas 
vernieuwd wordt op het moment dat de 
tijdelijke bouwweg niet meer nodig is. 

• De technische en juridische positie westzijde 
Infinity verder in beeld brengen: de kadas-
trale grens ligt ca 4 meter westelijk van 
de kelderwand. Daar bevinden zich onder 
andere een trappartij, een ventilatieschacht 
noodaggregaat en een uitkragende keer-

wand t.b.v. de fietsenstalling. Een aanpas-
sing van de erfpachtgrens lijkt gewenst en 
kan meegenomen worden in het overleg om 
te komen tot de verdere ontwikkeling van 
de Infinity-kavel.

• Afstemmen met Zuidasdok in verband met 
de bouw van de viaducten (incl landhoof-
den), busbaan zuidzijde en overige werk-
zaamheden.

• Het onderzoeken van de technische haal-
baarheid van aanleg en integratie van kabels 
en leidingen in het Piet Kranenbergpad;

• In overleg treden met EMA om na te gaan 
hoe het spoor kan worden geïntegreerd in 
het plan voor de gebiedsontwikkeling en 
het medegebruik van de route voor bouw-
verkeer;

• Het verder uitwerken van een integraal plan 
voor een toekomst vaste ondergrond en 
maaiveldontwerp.

6.2  Beheer 
Met de transformatie van Verdi krijgt het 
hoofdnetwerk openbare ruimte een kwaliteits-
impuls. Aansluitend op omliggende buurten 
(Fred. Roeskestraat, Olympisch kwartier) wordt 
deze volgens de Puccini methode ingericht. Dit 
betekent dat de materialisering bestaat uit rode 
gebakken klinkerkeien in de rijweg en 30x30cm 
lichtgrijze betontegels in het trottoir. Trottoir-
banden zijn van beton, voorzien van de blauw-
grijze ‘Amsterdamse toeslag’ van granietsplit. 
De meeste pleinen kennen een rijke groene 
inrichting met sport- en speelvoorzieningen. 
Voor de betontegels wordt uitgegaan van een 
zogenaamde Puccini-plus tegel (30x30 beton-
tegels, Breccia antraciet 620, licht uitgewassen) 
om aan te sluiten bij de aangrenzende buurten 
van Zuidas (Fred. Roeskestraat en Kenniskwar-

tier). Aangezien de nadruk ligt op groen in de 
openbare ruimte, zal hier dan ook vooral mee 
ontworpen worden. Er wordt aangesloten bij 
de groene Puccini wat betreft soortkeuze en 
groeiplaatsinrichtingen. In het proces is meer-
dere malen met de beheerders (Stadswerken en 
V&OR) om tafel gezeten om het plan te bespre-
ken. 
Aandachtspunten bij de verdere uitwerking zijn: 
• De rotonde (klinkers zijn waarschijnlijk lastig 

te beheren, dus wellicht asfalt in de kleur 
van klinkers).

• Afwatering, zoveel mogelijk in het groen 
(rainproof).

• Groeiomstandigheden bomen/beplanting 
bij verhoogd maaiveld.

• Het groenareaal wordt niet uitgebreid, 
maar er wordt wel geïnvesteerd in de 
kwaliteit van groen. Circa 7.500m2 groen 
wordt opnieuw ingericht. Bij de verdere 
planuitwerking wordt gekeken naar wat dit 
betekent voor beheer.



52 Concept Investeringsnota Verdi Deelplan 2

6.3  Kabels en leidingen 
Voor Deelplan 1 zijn de tracés geregeld: Tripolis 
is ontsloten vanaf de Amstelveenseweg en voor 
de voedingen van het Noordelijk deel IJsbaan-
pad zal een tracé zo dicht mogelijk tegen de 
nieuwe zuidelijke kavelgrens moeten worden 
gezocht.
Voor Deelplan 2 zullen nieuwe tracés nodig 
zijn om de nieuwe ondergrondse infrastruc-
tuur te kunnen herschikken en/of aanleggen. Er 
zijn investeringen noodzakelijk in verband met 
het aanpassen, verleggen en aanleggen van 
riolering, drinkwater (Waternet), stroomkabels 
(Liander) en datakabels. 
De meest logische route voor Liander elektra 
is om vanaf de Karperweg richting Piet Kranen-
bergpad/sportas een hoofdtrace aan te leggen 
waar nieuwe ontwikkeling op aangesloten wor-
den. Nuon warmte/ Vattenfall heeft eenzelfde 
route bedacht vanaf het startpunt onder het 
Olympisch stadion ook het Piet Kranenbergpad 
in. Vanaf hier worden doorsteken gecreëerd 
naar de nieuwe woonwijk en Sporthallen Zuid. 

Er is een aantal zaken die in een volgend sta-
dium verder onderzocht worden:
1. Riolering Burgerweeshuispad: de aansluiting 

van nieuwe riolering op bestaande 
capaciteit IJsbaanpad.

2. Bomen IJbaanpad, deel B: tussen Piet 
Kranenbergpad en rotonde ruimte maken 
voor een drietal bomen. Via proefsleuven 
graven kijken of er ruimte genoeg is/te 
maken is.

 

1.

2.

Figuur 45: Kabels en leidingen
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7.  Ontwikkelstrategie	en	financiering	

In de projectnota is aangegeven dat het plange-
bied Verdi wordt uitgewerkt in meerdere Deel-
plannen, maar dat het totale gebied financieel
als één geheel wordt beschouwd. In de Project-
nota is verder aangegeven dat de grondexploi-
taties van de Deelplannen later kunnen worden 
samengevoegd tot één grote grondexploitatie 
of als aan elkaar gelieerde deelgrondexploita-
ties fungeren. Naar verwachting zal het saldo 
van Deelplan 2 vooralsnog licht negatief zijn. 
Bij samenvoeging van de grondexploitatie van 
Deelplan 2 met de grondexploitatie van Deel-
plan 1 resteert een positief saldo. Uitgangspunt 
hierbij is dat alle kavels herontwikkeld worden 
conform het in deze investeringsnota voorge-
stelde programma.

De grondopbrengsten voor Deelplan 2 bestaan 
voornamelijk uit de realisatie van het woning-
bouwprogramma op de vrij te komen grond bij 
de huidige Sporthallen Zuid. De voornaamste 
investeringen in de grondexploitatie voor Deel-
plan 2 bestaan uit een bijdrage aan de heront-
wikkeling van de Sporthallen Zuid, een vergoe-
ding voor de boekwaarde van het bestaande 
gebouw van de Van Detschool, het verleggen 
van kabels en leidingen, de herinrichting van 
het maaiveld rondom de uit te geven kavels en 
de mogelijke herschikking van het tennispark, 
de aanleg van een nieuw park en waterstructuur 
met bijbehorende bruggen.

Na samenvoeging van de Deelplannen 1 en 2 
heeft de grondexploitatie een negatieve boek-
waarde. Dit betekent dat meer opbrengsten dan 
kosten zijn gerealiseerd. Ondanks de voorin-
vesteringen in Deelplan 2, blijft met de huidige 
fasering de boekwaarde negatief tot aan einde 
looptijd van het plan.

Risico’s
Voornaamste financiële risico is dat Verdi Deel-
plan 2 niet doorgaat, omdat er onvoldoende 
financiering is voor de sporthal. Zonder uit-
breiding en verplaatsing van de sporthallen is 

nieuwbouw van de woningen niet mogelijk. 
In dat geval vervallen zowel de voornaamste 
investeringen als opbrengsten. In deze situatie 
is heroverweging van het investeringsbesluit 
deelplan 2 noodzakelijk.

Figuur 46: Impressie Verdi Deelplan1+2 bovenaanzicht
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8.  Planning,	fasering	en	proces 

Het projectgebied Verdi kent verschillende 
deelprojecten met een eigen dynamiek. De 
herontwikkeling van Deelgebied 2, zal ge-
faseerd plaatsvinden (zie figuur 47). Zoals 
eerder aangegeven is het Sportpark Zuid als 
een aparte ontwikkeling aangegeven (Deel-
plan 2B) omdat hier meer tijd nodig is voor 
afstemming met de huidige erfpachter(s) en 
gebruikers van het terrein om tot een gedra-
gen ontwerprichting te komen. De planning 
voor een groot deel van Deelplan 2A hangt af 
van de verplaatsing en (her)ontwikkeling van 
Sporthallen Zuid. De planning van het ove-
rige deel van Deelplan 2a is mede afhankelijk 
van de eigenaren en ontwikkelaars van de 
grond en gebouwen. Ingrepen in de openbare 
ruimte worden uitgevoerd zodra dat mogelijk 
is en er geen bouwactiviteiten meer plaatsvin-
den. Zo zal de herinrichting van de openbare 
ruimte bij sportpark de Schinkel waarschijnlijk 
als eerst opgepakt worden. 
De huidige verwachting is dat in 2023 gestart 
kan worden met de eerste werkzaamheden.

Figuur 47: Fasering 

2022

2023

2024

2026

2027

2030

2032

2032-2034

* opleveringsdata
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* opleveringsdata
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A. Bestemmingsplan Deelplan 1 

B. Groenbalans 

C.  Programma Sporthallen Zuid

D. Bezonning

E. Geluid

F. Wind

G. Nieuw over Oud

H. Coördinatenkaart

I.  WKO masterplan

Bijlagen
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A.	concept	bestemmingsplan	Deelplan	1	Verdi
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B. Groenbalans - bestaande situatie vs. nieuwe situatiegroen op maaiveld
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C. Programma Sporthallen Zuid

Huidig programma Sporthallen Zuid

Gewenst programma Sporthallen Zuid

Huidige Programma

Huidige Programma

Topsport Hal 1 
50x42x12m ±2100m2
2400 zitplaatsen
+berging & kleedruimtes
(2x180m2)

Topsport
44x24x10m ±1000m2
650 zitplaatsen
+berging & kleedruimtes
(2x160m2)

Topsport
44x24x10m ±1000m2
350 zitplaatsen
+berging & kleedruimtes
(2x160m2)

10 Vergaderzalen
±1800m2
3 groot vergaderruimtes
3 klein vergaderruimtes
4 instructieruimtes

Horeca
±175m2

Technische
ruimtes

Overige sportzalen
Scherm/danszaal
18x13x4m
+berging & kleedruimtes
(2x160m2)

Huidige Programma

Parkeeren
126 plekken

Gewenste Programma

T1+T4 / T2+T5
Gecombineerde Topsporthallen
2x(32x32x10m) ±2100m2

T3+T6
Topsport
44x44x12m ±1800m2

Berging & Kleedruimtes
300 + 600m2

B2
Breedtesport
44x24x10m ±1060m2

B1
Breedtesport
44x24x10m ±1060m2

Berging & Kleedruimtes
450 + 450m2

O2
Dojo
20x20x5m  
±400m2

O3
Schermzal
36x12.5x5m ±450m2

O6
Fitness
2x(10x25x5)m = ±500m2

Berging & Kleedruimtes
300 + 500m2

B3
1/3 Sporthal
14x24x10m ±340m2

O4
Sprintbaan
120x10x5m ±1200m2

O5
Klimhal
15x25x18m ±375m2

H1
Horeca Business
±750m2

H2
Horeca Publiek
±1125m2

Kantoor en Vergaderruimtes
±5000 m2

Technische
ruimtes

Parkeeren
180 plekken

H1
Horeca Business
±750m2

H2
Horeca Publiek
±1125m2

Kantoor en Vergaderruimtes
±5000 m2

Technische
ruimtes

Parkeeren
180 plekken

H1
Horeca Business
±750m2

H2
Horeca Publiek
±1125m2

Kantoor en Vergaderruimtes
±5000 m2

Technische
ruimtes

Parkeeren
180 plekken

H1
Horeca Business
±750m2

H2
Horeca Publiek
±1125m2

Kantoor en Vergaderruimtes
±5000 m2

Technische
ruimtes

Parkeeren
180 plekken

Gewenste Programma

T1+T4 / T2+T5
Gecombineerde Topsporthallen
2x(32x32x10m) ±2100m2

T3+T6
Topsport
44x44x12m ±1800m2

Berging & Kleedruimtes
300 + 600m2

B2
Breedtesport
44x24x10m ±1060m2

B1
Breedtesport
44x24x10m ±1060m2

Berging & Kleedruimtes
450 + 450m2

O2
Dojo
20x20x5m  
±400m2

O3
Schermzal
36x12.5x5m ±450m2

O6
Fitness
2x(10x25x5)m = ±500m2

Berging & Kleedruimtes
300 + 500m2

B3
1/3 Sporthal
14x24x10m ±340m2

O4
Sprintbaan
120x10x5m ±1200m2

O5
Klimhal
15x25x18m ±375m2

Gewenste Programma

T1+T4 / T2+T5
Gecombineerde Topsporthallen
2x(32x32x10m) ±2100m2

T3+T6
Topsport
44x44x12m ±1800m2

Berging & Kleedruimtes
300 + 600m2

B2
Breedtesport
44x24x10m ±1060m2

B1
Breedtesport
44x24x10m ±1060m2

Berging & Kleedruimtes
450 + 450m2

O2
Dojo
20x20x5m  
±400m2

O3
Schermzal
36x12.5x5m ±450m2

O6
Fitness
2x(10x25x5)m = ±500m2

Berging & Kleedruimtes
300 + 500m2

B3
1/3 Sporthal
14x24x10m ±340m2

O4
Sprintbaan
120x10x5m ±1200m2

O5
Klimhal
15x25x18m ±375m2
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totaal circa18.000 m2 excl. parkeren (maaiveld)

totaal circa 31.000 m2 incl. parkeren (gebouwd)
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D. Bezonning

21 Maart  /  21 September

9:00

17:00

11:00 13:00 15:00

21 Maart / 21 September
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21	Maart	/	21	September	(isometrisch)
ISOMETRISCHE VIEW 21 Maart  /  21 September

9:00

15:00 17:00 18:00

11:00 13:00
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21 Juni

9:00

17:00 19:00

11:00 13:00 15:00

21 Juni
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21 December

11:00 12:00 14:00 15:00

21	December
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E.	Geluid	(Cauberg	Huygen)

Blok 1 
Eindsituatie (alle deelblokken van deelplan 2 gerealiseerd) 
Situatie met gebouw naast Tripolis 300 

                                            
                                            
  Bouwlaag 7   47   48   53 53   56 56   57 57   53 54   50 50   
  Bouwlaag 6                 56 56         54 53   49 49   
  Bouwlaag 5                 53 53     56   53 53   48 48   
  Bouwlaag 4                       56 53   53 52         
  Bouwlaag 3                       53     52 51         
  Bouwlaag 2           53 53   53 53         51 50         
  Bouwlaag 1   45   46   52   52   52   53 53   49 48 45   43   
      Noordgevel   Westgevel   Zuidgevel   Oostgevel   
                                            

 

 

 

Legenda 
 

                  
    Geluidluw           
                 
    Niet-geluidluw (cumulatief > 48 dB) maar geen hogere waarde     
                 
    Hogere waarde           
                 
    Dove gevel Wet geluidhinder         
                 
    Dove gevel/Wet geluidhinder/Omgevingswet   
                 
  56 Wegverkeerslawaai gecumuleerde geluidbelasting (i.v.m. geluidsluwe gevel) 
                  

 

                                                  
                                                  
  Bouwlaag 7   53 47 48 49   49 37 47     48 47   42       42   45     
  Bouwlaag 6         48   48                                 
  Bouwlaag 5   53                                           
  Bouwlaag 4   52                                           
  Bouwlaag 3                                               
  Bouwlaag 2   51 42 44 45   44 35 40     45 45   37       38   41     
  Bouwlaag 1                                               
      Doorsnede A   Doorsnede B     Doorsnede C       Doorsnede D     
                                                  

 

 

Blok 3 
Eindsituatie (alle deelblokken van deelplan 2 gerealiseerd) 
Situatie met gebouw naast Tripolis 300 

                                          
                                          
                                          
  Bouwlaag 6   50 51   58 59 59 60   61 60 59   53 51   46 45   
  Bouwlaag 5   50 51   58 58 59 59   60 59 58   53 51         
  Bouwlaag 4   49 50   57 58 58 59   59 58 57   52 50         
  Bouwlaag 3   48     56 57 57 58   59 57 56   50 49         
  Bouwlaag 2   48     53 53 56 57   58 56 53   49 49   41     
  Bouwlaag 1   49 50   53 53 53 53   53 53 53   46   41   41   
      Noordgevel   Westgevel   Zuidgevel   Oostgevel   
                                          

 

 

 

Legenda 
 

                  
    Geluidluw           
                 
    Niet-geluidluw (cumulatief > 48 dB) maar geen hogere waarde     
                 
    Hogere waarde           
                 
    Dove gevel Wet geluidhinder         
                 
    Dove gevel Wet geluidhinder/Omgevingswet     
                 
  56 Wegverkeerslawaai gecumuleerde geluidbelasting (i.v.m. geluidsluwe gevel) 
                  

 

                                                  
                                                  
                                                  
  Bouwlaag 6     46   49   44 43 44       45   44       46 45 46     
  Bouwlaag 5         47                                     
  Bouwlaag 4                                               
  Bouwlaag 3                                               
  Bouwlaag 2     42   45   39 38 38       40   39       41 41 41     
  Bouwlaag 1                                               
        Doorsnede A   Doorsnede B       Doorsnede C       Doorsnede D     
                                                  

 

 

Blok 2 
Eindsituatie (alle deelblokken van deelplan 2 gerealiseerd) 
Situatie met gebouw naast Tripolis 300 

                              
                              
                              
  Bouwlaag 6   45 45   50 50   53 53   52 51   
  Bouwlaag 5         49 49   53     52 50   
  Bouwlaag 4         48 47   52 53   51 49   
  Bouwlaag 3               51 52   49 48   
  Bouwlaag 2               51 52   48     
  Bouwlaag 1   41 41   45   45   51   48 47   
      Noordgevel   Westgevel   Zuidgevel   
                              

 

 

 

Legenda 
 

                  
    Geluidluw           
                 
    Niet-geluidluw (cumulatief > 48 dB) maar geen hogere waarde     
                 
    Hogere waarde           
                 
    Dove gevel Wet geluidhinder         
                 
    Dove gevel Wet geluidhinder/Omgevingswet     
                 
  56 Wegverkeerslawaai gecumuleerde geluidbelasting (i.v.m. geluidsluwe gevel) 
                  

 

                              
                              
                              
  Bouwlaag 6   46 45   46 46   49 47   47 48   
  Bouwlaag 5               48           
  Bouwlaag 4                           
  Bouwlaag 3                           
  Bouwlaag 2     40   41     42 45   43 44   
  Bouwlaag 1   39   39   41               
      Oostgevel   Doorsnede A   Doorsnede B   
                              

 

 

Blok 4 
Eindsituatie (alle deelblokken van deelplan 2 gerealiseerd) 
Situatie met gebouw naast Tripolis 300 

                                          
  Bouwlaag 8   53 53   53 53   57 57   54 53 53 56   50 50 50   
  Bouwlaag 7   50 50   48 48   56 58   53 52 52 56   49 48 48   
  Bouwlaag 6   47 48         56 57     52 51 53   48       
  Bouwlaag 5               53 56   53 51 50             
  Bouwlaag 4               53 53   51 49 49 53           
  Bouwlaag 3               52 52   49 46 45 52           
  Bouwlaag 2     45   42     52 53   49     49           
  Bouwlaag 1   42   41   40   50 50   47 43 43 45   41 41 42   
      Noordgevel   Westgevel   Zuidgevel   Oostgevel   
                                          

 

 

 

Legenda 
 

                  
    Geluidluw           
                 
    Niet-geluidluw (cumulatief > 48 dB) maar geen hogere waarde     
                 
    Hogere waarde           
                 
    Dove gevel Wet geluidhinder         
                 
    Dove gevel Wet geluidhinder/Omgevingswet     
                 
  56 Wegverkeerslawaai gecumuleerde geluidbelasting (i.v.m. geluidsluwe gevel) 
                  

 

                                                
  Bouwlaag 8   50 47       44   49     46   47       47 46 46     
  Bouwlaag 7   46             46                           
  Bouwlaag 6                                             
  Bouwlaag 5                                             
  Bouwlaag 4                                             
  Bouwlaag 3                                             
  Bouwlaag 2   41 41       41   41     42   42       41 40 41     
  Bouwlaag 1                                             
      Doorsnede A       Doorsnede B     Doorsnede C       Doorsnede D     
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Blok 5 
Eindsituatie (alle deelblokken van deelplan 2 gerealiseerd) 
Situatie met gebouw naast Tripolis 300 

                                            
                                            
  Bouwlaag 7   52 52   51 50   51 51   50 49 49   48 48   47 47   
  Bouwlaag 6   50 51   49 47   47 48   48 45 45               
  Bouwlaag 5   50 50   48                               
  Bouwlaag 4   49 49   47                               
  Bouwlaag 3     48   45                               
  Bouwlaag 2   49     45 41   42               42   41     
  Bouwlaag 1   48 45   43   41   40   42 40 40   42   40   41   
      Noordgevel   Westgevel   Zuidgevel   Oostgevel   
                                            

 

 

 

Legenda 
 

                  
    Geluidluw           
                 
    Niet-geluidluw (cumulatief > 48 dB) maar geen hogere waarde     
                 
    Hogere waarde           
                 
    Dove gevel Wet geluidhinder         
                 
    Dove gevel Wet geluidhinder/Omgevingswet     
                 
  56 Wegverkeerslawaai gecumuleerde geluidbelasting (i.v.m. geluidsluwe gevel) 
                  

 

                                                  
                                                  
  Bouwlaag 7   49 44 49   49 46 46 49     45   47 45       45   44     
  Bouwlaag 6   46   46   45     46                             
  Bouwlaag 5                                               
  Bouwlaag 4                                               
  Bouwlaag 3                                               
  Bouwlaag 2   41 41 42   40 40 39 42     40   40 40       40   40     
  Bouwlaag 1                                               
      Doorsnede A   Doorsnede B     Doorsnede C       Doorsnede D     
                                                  

 

 

Blok 7 
Eindsituatie (alle deelblokken van deelplan 2 gerealiseerd) 
Situatie met gebouw naast Tripolis 300 

                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
  Bouwlaag 4   49 49 48 48   44 43   44 42   50 50   52 52 52 52   
  Bouwlaag 3   48 48                   49 49   50 50 50 51   
  Bouwlaag 2                         47 47   48 48 48 49   
  Bouwlaag 1   47 46 45 45   41 38   40 39   45 45   45 44 45 47   
      Noordgevel   Westgevel   Zuidgevel   Oostgevel   
                                            

 

 

 

Legenda 
 

                  
    Geluidluw           
                 
    Niet-geluidluw (cumulatief > 48 dB) maar geen hogere waarde     
                 
    Hogere waarde           
                 
    Dove gevel Wet geluidhinder         
                 
    Dove gevel Wet geluidhinder/Omgevingswet     
                 
  56 Wegverkeerslawaai gecumuleerde geluidbelasting (i.v.m. geluidsluwe gevel) 
                  

 

                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
  Bouwlaag 4     43 42       41   43     44 43       38 41   
  Bouwlaag 3                                         
  Bouwlaag 2                                         
  Bouwlaag 1     38 38       37   39     39 39       36 37   
      Doorsnede A   Doorsnede B   Doorsnede C   Doorsnede D   
                                            

 

 

Blok 6 
Eindsituatie (alle deelblokken van deelplan 2 gerealiseerd) 
Situatie met gebouw naast Tripolis 300 

                                        
                                        
                                        
  Bouwlaag 6   49 48 48 48   44 45   47   50 51   51 52 53   
  Bouwlaag 5   49 49                 49 50   50 51 52   
  Bouwlaag 4   47 48                 48 49   49 50 51   
  Bouwlaag 3                         48   48 49 50   
  Bouwlaag 2               40               47 48   
  Bouwlaag 1   42 44 43 43   39   40 41   43 44   44 44 45   
      Noordgevel   Westgevel   Zuidgevel   Oostgevel   
                                        

 

 

 

Legenda 
 

                  
    Geluidluw           
                 
    Niet-geluidluw (cumulatief > 48 dB) maar geen hogere waarde     
                 
    Hogere waarde           
                 
    Dove gevel Wet geluidhinder         
                 
    Dove gevel Wet geluidhinder/Omgevingswet     
                 
  56 Wegverkeerslawaai gecumuleerde geluidbelasting (i.v.m. geluidsluwe gevel) 
                  

 

                                    
                                    
                                    
  Bouwlaag 6   43 43 44       44 45 43 44     43     
  Bouwlaag 5                           41     
  Bouwlaag 4                           40     
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F.	Windstudie	(DGMR)
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figuur 20: overzicht kwaliteitsklassen deelplan 1: nieuwbouw rondom IJsbaanpad 
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figuur 26: overzicht kwaliteitsklassen deelplan 2 fase A en B.  

 
  

Noordelijke uitgang Sportas 

Sportplein Westplein Tripolis 
Burgerweeshuispad 

Diagonaal 

verbinding 

Rotonde IJsbaanpad 
Westelijk stuk IJsbaanpad 

Groene ruimte 

rondom alle blokken 



Gemeente Amsterdam Zuidas 67

G. Nieuw over oud
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H. Coördinaten tekening
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I. WKO masterplan
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J. Verdeling woonprogramma
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