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Samenvatting	

Voor	u	 ligt	de	 Investeringsnota	De	Nieuwe	Kern	Zuid	voor	het	gebiedsontwikkelingsproject	De	Nieuwe	
Kern	Zuid.	Deze	investeringsnota	wordt	samen	met	de	financiële	paragraaf	ter	besluitvorming	aan	de	
gemeenteraad	 voorgelegd.	 De	 Investeringsnota	 De	 Nieuwe	 Kern	 Zuid	 fungeert	 als	 oplegger	 voor	 het	
Investeringsbesluit.	Na	Noordwest:	Verlenging	Joan	Muyskenweg	(’18-’20),	zal	middels	dit	besluit	 	het	
tweede	 deelgebied	 binnen	 De	 Nieuwe	 Kern	 tot	 uitvoering	 worden	 gebracht.	 De	 investeringsnota	
betreft	de	uitwerking	van	dit	plandeel	in	plan,	programma,	financieringen	en	proces.	
	
Binnen	de	gebiedsontwikkeling	De	Nieuwe	Kern,	gelegen	in	gemeente	Ouder-Amstel,	kent	De	Nieuwe	
Kern	 Zuid	 de	 opgave	 om	 de	 huidige	 mobiliteitsvoorzieningen	 in	 het	 gebied	 te	 herschikken,	
toekomstbestendig	 te	maken	en	om	ruimte	 te	bieden	voor	de	ontwikkeling	van	maatschappelijke	en	
commerciële	 voorzieningen,	 met	 in	 het	 bijzonder	 breedte-	 en	 topsportvoorzieningen.	 Dit	 gebied	
schept	de	 condities	 voor	de	ontwikkeling	van	de	noordelijker	gelegen	 toekomstige	woonwijk	 van	De	
Nieuwe	 Kern	 waarvoor	 de	 stedenbouwkundige	 visie	 in	 januari	 2020	 is	 vastgesteld	 door	 het	 college.	
Plandeel	Zuid	fungeert	als	overgang	tussen	het	hoogstedelijke	ArenA-Poort	en	deze	woonwijk	en	zorgt	
voor	levendigheid	en		verbetering	van	de	bereikbaarheid	en	veiligheid	van	het	gebied	rondom	de	Johan	
Cruijff	Arena.		
	
In	 lijn	met	en	als	uitwerking	op	het	Principebesluit	De	Nieuwe	Kern	(2017)	biedt	deze	nota	het	voorstel	
tot	uitvoering	(op	hoofdlijnen):	

• Herontwikkeling	van	evenementenparkeerterrein	P2	tot	gemengd	en	duurzaam	sportpark	‘De	
Nieuwe	Toekomst’	voor	top-	en	breedtesport	en	sportevenementen,	inclusief	een	ministadion	
en	 kantoorlocatie	 voor	 AFC	 Ajax.	 Het	 sportpark	 is	 primair	 voor	 de	 jeugdopleiding	 en	
maatschappelijke	 initiatieven	van	AFC	Ajax,	maar	wordt	openbaar	 toegankelijk	 en	 (naast	de	
activiteiten	van	AFC	Ajax)	ook	om	te	sporten.	Deze	ontwikkeling	vindt	plaats	op	initiatief	van	
AFC	Ajax.		

• Amsterdam	 faciliteert	 de	 ontwikkeling	 van	 ‘De	 Nieuwe	 Toekomst’	 middels	 het	 functievrij	
maken,	bouwrijp	maken	en	uitgifte	in	erfpacht	van	de	gronden.	De	gronden	zijn	nu	in	gebruik	
als	evenementenparkeerterrein	t.b.v.	het	ArenA-gebied.	De	benodigde	parkeercapaciteit	voor	
evenementen	wordt		gecompenseerd	in	het	gebied;	

• Voor	 de	 ontwikkeling	 van	 ‘De	 Nieuwe	 Toekomst’,	 zal	 ter	 compensatie	 van	 P2,	 Sportpark	
Strandvliet	 worden	 getransformeerd.	 Echter	 is	 hier	 niet	 een	 één-op-één	 vervanging	 van	 de	
parkeercapaciteit	 voorzien,	 maar	 een	 mobiliteitshub;	 de	 Smart	 Mobility	 Hub	 (SMH)	 in	 een	
groen-stedelijke	 en	 sportieve	 setting.	 De	 parkeerplaatsen	 in	 de	 SMH	 voorzien	 in	 elektrisch	
laden,	zodat	 stadsbezoekers	hun	auto’s	 in	de	SMH	kunnen	 laden,	en	met	de	metro	naar	het	
centrum	kunnen;	

• Met	de	SMH	waarborgt	het	gebied	de	goede	bereikbaarheid	van	het	ArenA-gebied,	met	een	
fietsenstalling,	P+R,	Kiss	&	Ride,	 taxi,	busverkeer	en	 touringcars,	 inclusief	 laadvoorzieningen	
voor	zero-emission	vervoer;	

• De	 SMH	 wordt	 gecombineerd	 met	 maatschappelijke	 en	 commerciële	 voorzieningen	 in	 de	
plint;		

• Sport	 is	 een	 belangrijk	 thema	 in	 dit	 gebied.	 Dit	 plan	 levert	 een	 bijdrage	 	 voor	 uitbreiding,	
verbetering	en	verbreding	via		een	sportpark	op	het	dak	van	de	SMH;	
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• De	openbare	ruimte	wordt	ingericht	volgens	de	principes	van	de	”bewegende	stad”,	dit	zorgt	
voor	 de	 verbinding	 van	 de	 verschillende	 elementen	 van	 het	 plan	 en	 draagt	 bij	 aan	 	 de	
sportbeleving,	sociale	veiligheid	en	een	samenhangend	sport-	en	onderwijscluster;	

• Voor	 de	 huidige	 gebruikers	 van	 Sportpark	 Strandvliet,	 te	 weten	 FC	 Amsterdam	 en	 LTC	
Strandvliet,	wordt	tijdens	de	bouwfase	van	de	SMH	een	tijdelijk	sportpark	gerealiseerd	op	de	
3o0	meter	afstand	van	het	huidige	sportpark,	op	de	nu	nog	ongebruikte	gronden	in	De	Nieuwe	
Kern;	

• De	 werven	 (beheer	 sporthallen	 &	 -parken	 en	 Pantar)	 worden	 verplaatst	 (onder	
verantwoordelijkheid	 van	 de	 gebruikers)	 naar	 dezelfde	 ongebruikte	 gronden	 in	 De	 Nieuwe	
Kern,	gefinancierd	door	het	voorbereidingskrediet;	

• Tenslotte	 worden	 gebiedsoverstijgende	 maatregelen	 getroffen	 voor	 een	 klimaat-adaptief,	
circulair	 en	 tenminste	 energieneutraal	 gebied.	 In	 samenwerking	 met	 Johan	 Cruijff	 ArenA	
wordt	een	slim	lokaal	energienetwerk	(‘smart	grid’)	gerealiseerd.	

	
Het	plan	is	bij	wijze	van	participatie	voorgelegd	aan	de	beoogde	gebruikers	en	omgevingspartijen		(i.e.	
bezoekers,	 diensten,	 bedrijven,	 organisatoren),	 waarin	 het	 is	 omarmd	 als	 zeer	 welkome	 tot	 zelfs	
noodzakelijke	 ontwikkeling.	 Het	 plan	 is	 nagenoeg	 volledig	 op	 grondeigendom	 van	 gemeente	
Amsterdam	 gelegen,	 maar	 buiten	 haar	 eigen	 gemeentegrenzen.	 Gemeente	 Ouder-Amstel	 is	 het	
bevoegd	 gezag	 hier	 en	 ondersteunt	 de	 voorgestelde	 ontwikkeling.	 Het	 plan	 is	 onderdeel	 van	 de	
concept-structuurvisie	 van	 de	 gemeente	 Ouder-Amstel	 en	 de	 Samenwerkingsovereenkomst.	 De	
Nieuwe	Kern	zuid	is	tevens	onderdeel	van	de	concept-Stedenbouwkundige	Visie	van	De	Nieuwe	Kern,	
welke	in	januari	2020	is	vastgesteld	door	het	college	van	B&W	van	de	gemeente	Amsterdam.		
	
Naar	aanleiding	van	de	ambities	 in	de	 Investeringsnota	 is	een	grondexploitatie	opgesteld	met	daarin	
opgenomen	investeringen	en	opbrengsten.	Bij	doorgang	van	alle	genoemde	ambities	en	plannen	liggen	
de	kosten	lager	dan	de	opbrengsten;	hetgeen	resulteert	in	een	positief	saldo.	De	opbrengsten	bestaan	
voornamelijk	 uit	 grondopbrengsten	 voortkomend	 uit	 de	 gronduitgiften.	 De	 investeringen	 zijn	
voornamelijk	gerelateerd	aan	het	 functievrij	maken	van	het	bestaande	maaiveld	en	de	 inrichting	van	
het	 nieuwe	maaiveld.	 Andere	 grote	 kostenposten	 zijn	 de	 realisatie	 van	 een	 tijdelijk	 en	 een	 definitief	
sportpark	 en	 een	 bijdrage	 aan	 de	 dekking	 van	 de	 onrendabele	 top	 van	 de	 parkeerexploitatie.	 De	
investeringskosten	 van	 de	 SMH	 en	 de	 sporthallen	 zijn	 geen	 onderdeel	 van	 de	 toekomstige	
grondexploitatie.	Voor	deze	investeringen	zullen	separate	kredietbesluiten	worden	voorgesteld.		
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1 Inleiding	

De	Nieuwe	Kern	Zuid	maakt	onderdeel	uit	van	de	
grotere	 gebiedsontwikkeling	 De	 Nieuwe	 Kern,			
gelegen	 tussen	 Amstel	 Business	 Park,	 de	 trein-	
en	 metrostations	 Duivendrecht	 en	 Strandvliet,	
ArenAPoort	 en	 de	 A2.	 De	 gemeente	 Ouder-
Amstel	heeft	als	bevoegd	gezag	voor	dit	gebied	
de	 ambitie	 een	 duurzame	 ontwikkeling,	
transformatie	 en	 intensivering	 te	 realiseren	 en	
met	 behoud	 van	 de	 (meeste)	 volkstuinen.	 Deze	
ambitie	 betreft	 de	 komst	 van	 minimaal	 4500	
woningen	in	diverse	milieus	en	werkfuncties	met	
regionale	 betekenis,	 inclusief	 bijbehorende	
verbeterde	 infrastructurele	 verbindingen	 en	
bijbehorende	 recreatieve,	 sport-,	 ecologische,	
maatschappelijke	 en	 mobiliteitsvoorzieningen.	
Aanvullend	biedt	de	ontwikkeling	van	De	Nieuwe	
Kern	 kansen	 om	 de	 infrastructuur	 in	 Ouder-
Amstel,	 het	 stadsdeel	 Zuidoost	 en	 de	 stad	
Amsterdam	 ruimtelijk	 en	 functioneel	 te	
verbinden	en	verbeteren.	
	
Het	 plangebied	 van	 De	 Nieuwe	 Kern	 ligt	 in	 de	
gemeente	Ouder-Amstel,	waarvan	het	college	en	
de	 gemeenteraad	 in	 2013	 de	 Nota	 van	
Uitgangspunten	 voor	 de	 ontwikkeling	 van	 De	
Nieuwe	Kern	 hebben	 vastgesteld.	De	gemeente	
Ouder-Amstel	 is	 het	 juridisch-planologisch	
bevoegd	 gezag,	 maar	 heeft	 nagenoeg	 geen	
grond	 in	bezit.	De	grondeigenaren	 in	het	gebied	
zijn	 de	 gemeente	 Amsterdam	 ,	
Amstelborgh/Borchland	 ,	 NS	 Vastgoed	 	 en	 AFC	
Ajax.	 In	 2017	 is	 tussen	 de	 gemeente	 Ouder-
Amstel	 en	 de	 grondeigenaren	 een	
Samenwerkingsovereenkomst	gesloten.	Hierin	is	
overeengekomen	 dat	 de	 gemeente	 Ouder-
Amstel	 de	 planologische	 kaders	 vaststelt	 in	 een	
Structuurvisie	 en	 bestemmingsplannen	 en	
omgevingsvergunningen	 en	 dat	 de	
grondeigenaren	 het	 gebied	 ontwikkelen	 voor	
eigen	 rekening	 en	 risico.	 De	 structuurvisie	 is	
inmiddels	 opgesteld	 en	 is	 in	 februari	 2020	
vrijgegeven	voor	participatie.	
	

Binnen	de	gebiedsontwikkeling	De	Nieuwe	Kern	
is	De	Nieuwe	Kern	Zuid	één	van	de	gebieden	die	
versneld	 ter	 besluitvorming	 wordt	 voorgelegd.	
Het	 is	 van	 belang	 dit	 deelgebied	 vooruit	 te	
trekken,	en	voortvarend	te	starten	met	realisatie	
omdat	 het	 de	 huidige	 mobiliteitsvoorzieningen	
in	 het	 gebied	 herschikt	 en	 toekomstbestendig	
maakt.	 Tevens	 biedt	 het	 ruimte	 voor	 de	
ontwikkeling	 van	 woningbouw,	 en		
maatschappelijke	 en	 commerciële	
voorzieningen,	met	 in	het	bijzonder	breedte-	en	
topsportvoorzieningen.	 Hierbij	 wordt	 de	
Amsterdamse	 sportnorm	 gehanteerd.	 Ook	
schept	het	de	condities	voor	de	ontwikkeling	van	
de	 woonwijk	 van	 De	 Nieuwe	 Kern,	 waarbij	 het	
gebied	als	aantrekkelijk	overgangsgebied	tussen	
ArenAPoort	en	de	woonwijken	zal	functioneren.		
	
De	 Nieuwe	 Kern	 Zuid	 lost	 een	 aantal	
knelpunten	op	
De	 ontwikkeling	 van	 De	 Nieuwe	 Kern	 Zuid	 lost	
daarmee	een	verscheidenheid	aan	knelpunten	op	
in	het	gebied,	haar	omgeving	en	voor	de	stad:	

• G&O	 heeft	 in	 februari	 2015	 een	
bestuurlijke	 opdracht	 gekregen	 van	 het	
college	 om	 AFC	 Ajax	 te	 faciliteren	 in	
haar	 ontwikkeling	 op	 het	 huidige	 P2.	
Het	huidige	P2	 is	 nu	nog	onmisbaar	 als	
parkeerterrein	 	 voor	 evenementen	
(zowel	 auto’s	 als	 touringcars)	 aan	 de	
noord-westzijde	 van	 de	 Johan	 Cruijff	
ArenA.	 In	 totaal	 zullen	 in	 de	 toekomst	
voor	 de	 ontwikkeling	 van	 De	 Nieuwe	
Kern	 ongeveer	 3.400	 parkeerplaatsen	
worden	 opgeheven	 die	 elders	
gecompenseerd	moeten	worden.		

• Voor	de	evenementen	is	op	het	moment	
geen	 voorziening	 voor	 Kiss	 &	 Ride-
verkeer,	waardoor	 ouders	 hun	 kinderen	
op	 de	 doorgaande	 wegen	 laten	 in-	 en	
uitstappen	 voor	 o.a.	 concertbezoeken.	
Dit	resulteert	in	(zeer)	verkeersonveilige	
situaties.	 Ook	 de	 afwikkeling	 van	 taxi’s	
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is	 tijdens	 evenementen	 problematisch	
door	 een	gebrek	 aan	buffer-,	 circulatie-	
en	handhavingsmogelijkheden.		

• De	 transitie	 naar	 elektrisch	 bus-	 en	
vrachtvervoer	 vereist	 een	 flinke	 ruimte	
voor	 laadvoorzieningen	 op	 strategische	
locaties	 in	 de	 stad.	 Deze	 locaties	 zijn	
schaars;		

• Zuidoost	 is	 nog	 altijd	matig	 verbonden	
met	 de	 rest	 van	 de	 stad,	 zowel	 fysiek,	
sociaal	 als	 in	beleving.	De	Nieuwe	Kern	
kent	 in	 de	 huidige	 vorm	 nauwelijks	
levendigheid	 en	 wordt	 buiten	 de	
evenementen	 als	 sociaal	 onveilig	
ervaren.	 Ook	 aan	
stedelijkheid/bebouwing	 komt	 op	 de	
noordelijke	 grens	 van	 ArenAPoort	
abrupt	een	eind;		

• De	 (goed	 bediende)	 metrostations	 ten	
noorden	van	de	Johan	Cruijff	ArenA	(i.e.	
Strandvliet	 en	 Druivendrecht)	 blijven	
achter	 in	 gebruik,	 en	 daarmee	 ook	 in	
sociale	 veiligheid	 en	 aantrekkelijkheid.	
Dit	 terwijl	 station	 Amsterdam	 Bijlmer	
ArenA	overbelast	is;	

• De	 ontwikkeling	 van	 dit	 gebied	 vraagt	
om	 forse	 maatregelen	 voor	
klimaatadaptatie;	

• De	 vitale	 energie-infrastructuur	 zit	 hier		
aan	de	grenzen	van	haar	 capaciteit.	Dit	
maakt	het	kwetsbaar.	Daarnaast	is	extra	
capaciteit	voor	 	elektra	nodig	vanuit	 	de	
ingezette	 energietransformatie.	
Overbelasting,	 met	 name	 door	
piekmomenten,	 heeft	 tot	 risico	 dat	
delen	 van	 Amsterdam	 zonder	 stroom	
komen	 te	 zitten.	 Een	 zorg	 is	 dat	
uitbreiding	 van	 deze	 infrastructuur	 niet	
makkelijk	 is	 omdat	 de	 ruimte	 voor	
leidingen	in	de	ondergrond	vol	raakt.	Er	
zal	 gezocht	 moeten	 worden	 naar	
nieuwe	 lokale	 oplossing	 voor	 het	
opwekken,	 distribueren	 en	 opslaan	 van	
energie.	

Besluitvorming	
Bij	het	vaststellen	van	het	Principebesluit	van	de	
gebiedsontwikkeling	voor	De	Nieuwe	Kern	in	juli	
2017	 heeft	 het	 College	 van	 B&W	 van	 de	
gemeente	Amsterdam	de	opdracht	gegeven	om	
de	 uit	 de	 Principenota	 voortkomende	
onderzoeken	 en	 voorbereidingen	 te	 starten	 en	
uit	 te	 werken.	 Twee	 van	 deze	 onderzoeken	
waren	 gericht	 op	 het	 vinden	 van	 een	
mobiliteitsoplossing	 voor	 het	
evenementenparkeerterrein	 P2	 dat	 door	 de	
gebiedsontwikkeling	 De	 Nieuwe	 Kern	 zou	
verdwijnen	 en	 het	 faciliteren	 van	 AFC	 Ajax	 in	
haar	geambieerde	uitbreiding	van	 sportpark	 ‘De	
Toekomst’.	 De	 uitkomsten	 van	 dit	 onderzoek	
hebben	mede	geleid	tot	deze	Investeringsnota.	
	
De	 aard	 van	 het	 plangebied	 De	 Nieuwe	 Kern	
Zuid,	 de	belangen	 van	de	omgeving,	 de	huidige	
functies,	 technische	 en	 juridisch-planologische	
beperkingen	en	mogelijkheden	resulteren	in	een	
zodanig	 andere	 opgave	 dat	 een	 zelfstandig	 en	
versneld	 planproces	 voor	 dit	 plangebied	
verantwoord	en	wenselijk	is.		
	
Het	 vooruit	 trekken	 van	 dit	 plandeel	 is	
verantwoord	 gezien	 de	 ruimtelijke	 juridische	
mogelijkheden	 voor	 dit	 plangebied	 met	 een	
afgebakend	programma.	De	ontwikkeling	van	de	
voorziene	 stadswijk	 De	 Nieuwe	 Kern	 is	
afhankelijk	 van	 de	 plan-MER	 en	 uiteindelijk	 de	
kwalificatie	van	het	gebied	als	Bestaand	Stedelijk	
Gebied.	Dit	in	het	kader	van	woningbouw	binnen	
de	 geluidscontouren	 (i.e.	 20Ke-zone)	 van	
Schiphol	 en	 de	 afspraken	 die	 gemeentes	 rond	
Schiphol	 hierover	 hebben	 gemaakt.	 Gemeente	
Ouder-Amstel	 werkt	 als	 bevoegd	 gezag	 actief	
mee	 aan	 het	 vooruit	 trekken	 van	 dit	 plandeel,	
middels	 de	 voorbereiding	 en	 uitvoering	 van	
benodigde	ruimtelijk-juridische	procedure.	
	
De	wenselijkheid	van	het	vooruit	trekken	van	de	
ontwikkeling	 van	dit	 plandeel	 komt	 voort	 uit	 de	
urgentie	 voor	 de	 opgave.	 De	 	 ambities	 van	 de	
gemeente	Amsterdam	op	gebied	van	mobiliteit,	
schone	 lucht	 en	 duurzaamheid,	 in	 combinatie	
met	 de	 groei	 van	 de	 stad	 vereisen	 slimme	
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omgang	met	 ruimte	 en	 de	 juiste	 voorzieningen	
op	 de	 juiste	 plek	 strategische	 locaties.	 De	
Nieuwe	Kern	Zuid	 is	de	strategisch	 juiste	 locatie	
voor	een	smart	mobility	hub	en	geeft	 	AFC	Ajax	
daarnaast	 de	 benodigde	 ruimte	 voor	 de	
uitbreiding	van	hun	 sportpark	 	met	een	 stadion,	
kantoor	en	semi-publiekelijk	functies.	
Vooruitlopend	op	het	investeringsbesluit	is	op	1-
4-2020	 het	 voorbereidingsbesluit	 voor	 aanleg	
van	 een	 tijdelijk	 sportpark	 genomen.	 Op	 basis	
van	 dit	 besluit	 zijn	 de	 voorbereidende	
werkzaamheden	 voor	 het	 bouwrijp	 maken	
gestart,	 namelijk	 het	 ontwerpen	 en	 realiseren	
van	 een	 tijdelijk	 sportpark	 binnen	 De	 Nieuwe	
Kern	 en	 de	 opstart	 van	 de	 procedure	 voor	 de	
verlegging	 van	 ondergrondse	
hoogspanningskabeltracés.		

Leeswijzer	
Het	 plan	 voor	 De	 Nieuwe	 Kern	 Zuid	 is	 in	
hoofdstuk	 2	 aan	 de	 hand	 van	 het	
stedenbouwkundig	 ontwerp	 en	 programma	
beschreven.	 In	 hoofdstuk	 3	 worden	 de	
maatregelen	 in	 het	 plan	 ten	 aanzien	 van	
duurzaamheid	 toegelicht.	De	uitvoering	 van	dit	
plan	 is	 in	de	ontwikkelstrategie	en	de	planning	
&	 proces	 in	 respectievelijk	 hoofdstuk	 4	 en	 5	
beschreven.	 Hoe	 de	 omgeving	 bij	 de	 uitvoering	
wordt	 betrokken,	 is	 beschreven	 in	 hoofdstuk	 6	
consultatie,	 participatie	 en	 communicatie.	
Vervolgens	 wordt	 de	 interne	 organisatie	
toegelicht	 in	 hoofdstuk	 7.	 In	 hoofdstuk	 8	
financieel	wordt	de	grondexploitatie	toegelicht.	
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2 Stedenbouwkundig	plan	

2.1 Ontwerp	

De	 Nieuwe	 Kern	 Zuid	 is	 gelegen	 tussen	 de	
rijksweg	 A2	 en	 het	 spoortraject	 Amsterdam-
Utrecht.	Aan	de	zuidzijde	grenst	De	Nieuwe	Kern	
Zuid	 aan	 ArenAPoort	 en	 de	 Burgermeester	

Stramanweg.	 Het	 gebied	 wordt	 doorkruist	 door	
de	 Holterbergweg,	 een	 primaire	 schakel	 in	 het	
wegennet	 tussen	 Zuidoost	 en	 de	 rest	 van	
Amsterdam.		

Figuur	2.1:	Plangebied	De	Nieuwe	Kern	Zuid	bestaande	situatie.		
	
Het	plan	voor	De	Nieuwe	Kern	Zuid	bestaat	uit	
twee	delen.	Ten	oosten	van	de	Holterbergweg,	
naast	 EndeMolShine	 zal	 in	 dit	 plan	 ruimte	
worden	 geboden	 voor	 maatschappelijke,	
commerciële	 en	 mobiliteitsvoorzieningen,	
waaronder	een	mobiliteitsknooppunt;	de	Smart	
Mobility	 Hub.	 Ten	 westen	 van	 de	
Holterbergweg	 realiseert	 AFC	 Ajax	 	 het	 semi-
publiekelijk	 sport-	 en	 leisurepark	 De	 Nieuwe	
Toekomst.	 Nieuwe	 aantrekkelijke	 routes	 voor	
fietsers	 en	 voetgangers	 verbinden	 de	

voorzieningen	 in	 De	 Nieuwe	 Kern	 Zuid	
onderling,	 en	 zorgen	 voor	 aansluiting	 met	
Amsterdam	 Zuidoost	 en	 de	 rest	 van	 de	 stad.	
Het	 vormt	 een	 aantrekkelijke	 overgang	 van	
ArenAPoort	naar	de	toekomstige	woonwijk	van	
De	Nieuwe	Kern.	De	overgang	wordt	gecreëerd	
door	 groene,	 waterrijke	 en	 sportieve	 openbare	
ruimte	 gericht	 op	 verblijfskwaliteit	 en	
beweging.		
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Figuur	2.2.	Kaart	van	De	Nieuwe	Kern	Zuid	met	indicatieve	invulling	van	de	sportprogrammering	
op	het	dak	van	de	SMH	en	van	De	Nieuwe	Toekomst.	Het	plangebied	van	De	Nieuwe	Kern	Zuid	is	
rood	omlijnt.		

2.1.1 Strandvliet	 -	 De	 Smart	 Mobility	
Hub,	kantoren	en	sport,	e.o.	

Op	 het	 huidige	 sportpark	 Strandvliet	 zal	 ruimte	
worden	 geboden	 aan	 een	 mix	 van	
maatschappelijke	en	commerciële	voorzieningen	
in	combinatie	met	de	Smart	Mobility	Hub	(SMH).	
De	 SMH	 is	 een	 multifunctioneel	 gebouw	 en	
fungeert	 als	 mobiliteitsknooppunt	 voor	
evenementen,	haar	directe	omgeving	en	de	stad.	
De	 commerciële	 en	 maatschappelijke	 functies	
komen	 in	 de	 plint	 wat	 zorgt	 voor	 een	
aantrekkelijk	 straatbeeld.	 De	 SMH	 biedt	
grotendeels	 compensatie	 voor	 de	
parkeervoorzieningen	 voor	 evenementen	 die	
verdwijnen	in	het	gebied,	in	het	bijzonder	P2.	De	
gemeente	 Amsterdam	 heeft	 vanuit	 de	
milieuvergunning	 een	 verplichting	 11.250	
parkeerplaatsen	 en	 186	 busparkeerplaatsen	

beschikbaar	 te	 stellen	 voor	 evenementen	 in	 de	
Johan	Cruijff	ArenA.	De	huidige	parkeerterreinen	
in	De	Nieuwe	Kern	zijn	van	cruciaal	belang	voor	
het	 functioneren	 van	ArenAPoort.	Om	optimaal	
gebruik	 te	 maken	 van	 de	 aanwezige	 capaciteit	
zal	 de	 SMH	 dagelijks/overdag	 (i.e.	 als	 er	 geen	
evenementen	 zijn)	 benut	 worden	 als	 zero-
emissie	laadhub	(cf.	Uitvoeringskompas	voor	een	
goed	bereikbare	en	OV-rijke	Amsterdamse	regio	
in	 2030),	 Park	 &	 Ride,	 Kiss	 &	 Ride,	 eBuurthub	
(deelmobiliteit),	taxi’s	en	een	fietsenstalling.	

Sportpark	op	het	dak	
Het	 dak	 van	 de	 SMH	 gaat	 fungeren	 als	 een	
aantrekkelijk	 en	 publiekstoegankelijk	 ‘sportpark	
op	 hoogte’	 met	 een	 uitgebreid	
buitensportprogramma	 (ruim	 4	 ha.).	 Het	 dak	 is	
toegankelijk	 middels	 brede	 en	 aantrekkelijke	
trappen	 en	 liften	 aan	 zowel	 de	 noord	 als	 de	
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zuidzijde,	 in	 het	 verlengde	 van	 de	 ArenA	
Boulevard.		

Synergie	tussen	mobiliteit,	sport	en	werk	
De	zuidelijke	kop	van	de	SMH	wordt	ontwikkeld	
als	 	 cluster	 van	 grote	 maatschappelijke	 en	
commerciële	 voorzieningen,	 die	 in	 massa	 en	 in	
vorm	 goed	 aansluiten	 	 bij	 ArenAPoort.	 De	
voorzieningen	zijn	de	schakel	tussen	ArenAPoort	
en	 de	 gemengde	wijk	 van	 De	Nieuwe	 Kern.	 Op	
deze	 locatie	 wordt	 ruimte	 geboden	 aan	
commercieel	 en	 maatschappelijk	 vastgoed	 c.q.	
kantoren,	 breedte-	 en	 topsporthallen.	 De	 plint	
van	de	SMH	kent	een	gevarieerd	programma	van	
kleinschalige	 maatschappelijke	 en	 commerciële	
voorzieningen	 die	 zorgen	 voor	 uitstraling	 en	
bijdrage	 aan	 de	 levendigheid	 en	 een	 goed	
verblijfsklimaat	van	het	gebied.	
	
De	 mix	 van	 commerciële	 en	 maatschappelijke	
voorzieningen	 creëert	 onderling	 en	 i.c.m.	 de	
schaal	 en	 de	 SMH	 unieke	 synergievoordelen,	
resulterend	 in	 efficiënt	 	 ruimtegebruik,	
verbeterde	winstgevendheid	 	 van	 de	 individuele	
onderdelen	 en	 een	 aangename	 stedelijke	
dynamiek	op	elk	moment	van	de	dag:	

1. De	 clustering	 van	 de	 breedte-	 en	
topsporthal	 in	 combinatie	 met	 het	
sportdak	 maakt	 dit	 gebied	 ook	 een	
goede	 locatie	 voor	bewegingsonderwijs	
voor	 (toekomstige)	 scholen	 in	 de	
omgeving.	 Daarmee	 wordt	 ook	 de	
benutting	 van	 deze	 functies	
geoptimaliseerd.	

2. De	 parkeerbehoefte	 voor	 het	 sport-	 en	
werkprogramma	 (kantoor)	 zal	 tevens	 in	
de	 hub	worden	 opgelost,	 zodat	 ook	 op	
dit	vlak	dubbelgebruik	ontstaat.	

Kwaliteit	van	de	openbare	ruimte	
De	SMH	is	zo	in	haar	omgeving	geplaatst	dat	de	
hoofdfietsroute	aan	de	oostkant	van	de	SMH,	 in	
het	verlengde	van	de	ArenA	Boulevard	ruimtelijk	
goed	 kan	 worden	 ingepast.	 De	 hoofdfietsroute	
vanaf	 het	 Amsterdam	 UMC,	 via	 ArenAPoort	 en	
De	 Nieuwe	 Kern,	 naar	 het	 centrum	 van	
Amsterdam	 krijgt	 ter	 plaatse	 van	 de	 SMH	 een	

royaal	profiel	met	drie	bomenrijen,	wandelroutes	
en	een	brede	waterpartij.	Langs	deze	verbinding	
komen	 ook	 de	 eerder	 beschreven	 plintfuncties	
waardoor	 er	 een	 aantrekkelijke	 en	 levendige	 as	
voor	 fietsers	 en	 voetgangers	 ontstaat.	 De	
bomenrijen	 en	waterpartij	 geven	 de	 ruimte	 een	
passende	schaal	en	een	landschappelijk	karakter,	
aansluitend	 bij	 de	 maat	 van	 de	 voorziene	
bebouwing.		

2.1.2 De	Nieuwe	Toekomst	

In	 2018	 zijn	 de	 sportvelden	 ten	 zuiden	 van	
trainingscomplex	 ‘De	 Toekomst’	 (circa	 9	 ha)	 in	
erfpacht	 uitgegeven	 aan	 AFC	Ajax.	 Dit	 complex	
werd	 eerder	 een	 aantal	 jaar	 verhuurd	 t.b.v.	 een	
honkbal	 vereniging.	 Op	 P2	 is	 de	 verdere	
uitbreiding	 van	 het	 AFC	 Ajax	 trainingscomplex	
voorzien;	 sportpark	 De	 Nieuwe	 Toekomst.	 De	
voetbalclub	breidt	‘De	Toekomst’	uit	in	een	open,	
sportieve	 setting.	 De	 combinatie	 van	
aantrekkelijke	 sportvoorzieningen	 voor	 zowel	
AFC	 Ajax	 als	 haar	 omgeving,	 goede	 openbare	
ruimte	 en	 een	 iconisch	 nieuw	 mini-
stadioncomplex	 (voor	 o.a.	 het	 vrouwenvoetbal)	
met	 kantoren,	 maken	 de	 topsport	
maatschappelijk	 toegankelijk	 en	 zorgen	 voor	
beleving	 en	 een	 aanzet	 tot	 beweging.	 Het	
programma	 voor	 De	 Nieuwe	 Toekomst	 is	 een	
unieke	toevoeging	voor	de	omgeving,	de	stad	en	
regio	 en	 biedt	 naast	 de	 sportvelden	 en	 het	
stadion	 ook	 horecavoorziening,	 kantoren,	
ontvangstgebied,	 een	 stedelijk	 plein	 voor	 sport	
en	 een	 aantrekkelijke	 openbare	 ruimte	 geheel	
passend	bij		het	sportieve	karakter	van	AFC	Ajax.	
	
De	 Nieuwe	 Toekomst	 krijgt	 een	 stedelijk	
karakter	 en	 is	 overdag	 openbaar	 toegankelijk.	
Op	 de	 ‘Toekomst	 Plaza’	 is	 parkeergelegenheid	
voor	 de	 gebruikers	 van	 het	 Ajax-kantoor.	 De	
overige	 bezoekers	 parkeren	 in	 de	 SMH	
(bezoekers	 van	 wedstrijden	 en	 voor	 ouders,	 die	
hun	 kinderen	 naar	 de	 training	 brengen).	
Daarnaast	geeft	een	Cruyff	Court	jongeren	uit	de	
buurt	 de	 mogelijkheid	 om	 alvast	 bij	 Ajax	 ‘te	
trainen’.	
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Aanpalend	aan	het	nieuwe	mini-stadion	langs	de	
Holterbergweg	 vormt	 een	 driehoekig	 plein	 een	
stedelijk	hoogtepunt	dat	de	openbare	 fietsroute	
en	het	voetpad	langs	de	weg	begeleidt.	De	fiets-	
en	 looproutes	 op	 De	 Nieuwe	 Toekomst	 bieden	
een	 aantrekkelijke	 verbinding	 tussen	
ArenAPoort,	de	OV-stations	en	het	westelijk	deel	
van	 de	 nog	 te	 ontwikkelen	 woonwijk	 van	 De	
Nieuwe	Kern.		
	
In	 lijn	 met	 de	 eerste	 fase,	 zal	 ook	 de	 verdere	
uitbreiding	 financieel	 volledig	 door	 AFC	 Ajax	
gedragen	 worden.	 De	 planvorming	 verloopt	 in	
samenwerking	met	 gemeente	Ouder-Amstel	 en	
gemeente	 Amsterdam.	 De	 gemeente	 Ouder-
Amstel	ondersteunt	de	uitbreiding	van	AFC	Ajax	
op	P2	en	zal	voor	de	zomer	van	2020	inhoudelijk	
reageren	op	het	 nu	door	 	AFC	Ajax	 uitgewerkte	
plan.	

	
Inrichting	van	de	openbare	ruimte	
Zowel	 De	 Nieuwe	 Toekomst	 als	 het	 cluster	 op	
Strandvliet	 worden	 vrijwel	 direct	 ontsloten	 op	
het	 hoofdwegennet	 van	Amsterdam	middels	 de	
Holterbergweg.	 De	 wegen	 zijn	 in	 staat	
evenementenverkeer	efficiënt	af	 te	handelen	en	
de	toekomstige	woonwijk	bereikbaar	te	houden,	
dit	is	ook	een	voorwaarde.	Ook	in	hoogteverloop	
biedt	 De	 Nieuwe	 Kern	 Zuid	 een	 aangename	
overgang.	 De	 toekomstige	 woonwijk	 van	 De	
Nieuwe	Kern	 zal	 ruim	 twee	meter	hoger	 komen	
te	 liggen	 dan	 ArenAPoort.	 Het	 hoogteverschil	
met	 De	 Nieuwe	 Kern	 wordt	 geleidelijk	
opgevangen	met	 grashellingen.	 In	 het	 profiel	 is	
ruimte	 voor	 bomen	 om	 een	 goede	
schaalovergang	 te	 maken	 van	 de	 SMH	 naar	 de	
bebouwing	van	De	Nieuwe	Kern.	

Figuur	2.3	Schetsontwerp	van	het	maaiveld	en	de	openbare	ruimte	van	De	Nieuwe	Kern	Zuid,	d.d.	
15	januari	2020.	
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2.2 Programma	

2.2.1 Programma	voor	het	oostelijk	deel	
(Strandvliet)	

Mobiliteit	
De	 SMH	 voorziet	 in	 een	 multifunctioneel	
mobiliteitsprogramma.	 Het	 gebouw	 bestaat	 uit	
twee	 bovengrondse	 parkeervloeren	 waarbij	 de	
begane	grond	extra	hoog	wordt	aangelegd	zodat	
deze	ook	geschikt	is	voor	OV-bussen,	touringcars	
en	 	bevoorrading/logistiek	van	de	voorzieningen	
in	 het	 gebied.	 Afhankelijk	 van	 de	 behoefte	 per	
evenement	 kan	 gebruik	 worden	 gemaakt	 van	
een	dynamische	parkeersysteem.	Er	wordt	 circa	
84.000	 m2	 aan	 ruimte	 geboden	 voor	 een	 zero-
emissie	 laadhub	 voor	 personen-	 en	
goederenvervoer,	 autoparkeren,	 Park+Ride,	
haal-	 &	 brengvoorzieningen	 voor	 leerlingen	 en	
tijdens	 evenementen	 (Kiss	 &	 Ride),	 eBuurthub	
(deelauto’s),	taxistandplaats,	touringcarparkeren	
en	een	fietsenstalling.	In	totaal	worden	ca.	2.400	
parkeerplaatsen	 gerealiseerd,	 die	 dynamisch	
inzetbaar	 zijn	 naar	 gelang	 de	
mobiliteitsbehoefte.	 Dit	 is	 voldoende	 voor	 het	
overgrote	 deel	 van	 de	 evenementen.	 Daarmee	
wordt	niet	de	volledige	huidige	parkeercapaciteit	
van	 De	 Nieuwe	 Kern	 gecompenseerd.	 In	 de	
verdere	 uitwerking	 van	 de	 gebiedsontwikkeling	
wordt	 	 de	 overige	 (piek-)capaciteit	 van	 1.000	
plaatsten	gecompenseerd.	

Maatschappelijke	voorzieningen	
Met	 betrekking	 tot	 het	 maatschappelijk	
programma	 heeft	 gemeente	 Ouder-Amstel	 de	
verantwoordelijkheid	 om	 de	 benodigde	
wijkvoorzieningen	 voor	 De	 Nieuwe	 Kern	 te	
realiseren.	 Voor	 de	 bovenwijkse	 voorzieningen	
werkt	 gemeente	 Amsterdam	 samen	 met	
gemeente	Ouder-Amstel.	 Gezien	 de	 ligging	 van	
Strandvliet	 (in	 het	 schakelgebied	 tussen	 de	
nieuwe	wijk	en	het	Arenapoortgebied)	verdienen	
bovenwijkse	 voorzieningen	 de	 voorkeur	 boven	
wijkvoorzieningen.	 De	 samenwerking	 tussen	 de	
twee	 gemeentes	 heeft	 geresulteerd	 in	 het	
volgende	programma.	

Breedtesport	en	bewegingsonderwijs	
Met	De	Nieuwe	Kern	Zuid	wordt	 ingezet	op	een	
uitbreiding,	 verbetering	 en	 verbreding	 van	 het	
maatschappelijk	 sportprogramma.	 Het	 plan	
biedt	 ruimte	 voor	 twee	 sporthallen	 voor	 zowel	
bewegingsonderwijs,	 topsport	 en	 breedtesport	
(in	 verenigingsverband).	 Het	 nieuwe	
sporthalcomplex	heeft	een	oppervlakte	van	circa	
9.000	m2.	
	
Vanuit	de	gebiedsontwikkeling	wordt	ingezet	op	
de	 ontwikkeling	 van	 een	 sportpark	 op	 het	 dak	
van	 de	 SMH,	 met	 een	 omvang	 van	 ruim	 vier	
hectare.	 Dit	 kan	 ingevuld	 worden	 met	
sportfuncties,	 waarbij	 4	 voetbalvelden	
maatgevend	 zijn	 qua	 ruimtegebruik,	 maar	 deze	
invulling	kan	ook	anders	zijn.	Naast	deze	velden	
voorziet	 het	 sportpark	 in	 kleinschalige	 publieke	
sportveldjes,	 een	 speelplein	 en	 een	
verenigingsaccommodatie	 van	 circa	 1.300	 m2	
BVO.	 In	 de	 uitwerking	 van	 het	 ontwerp	 zal	 de	
invulling	en	het	programma	van	het	sportpark	op	
het	 dak	 verder	 worden	 uitgewerkt,	 evenals	 de	
borging	 van	 een	 goede	 aansluiting	 tussen	 het	
dak	 en	 beweegvriendelijk	 maaiveld	 	 c.q.	
openbare	ruimte.	Voor	De	Nieuwe	Kern	wordt	de	
Amsterdamse	sportnorm	gehanteerd.	
	
De	 plint	 van	 de	 SMH	 biedt	 ruimte	 voor	
sportprogramma	 van	 totaal	 circa	 400	
m2,	bijvoorbeeld	één	 of	 twee	 dojo-	 /danszalen.	
Tenslotte	wordt	er	rekening	gehouden	met	2000	
m2	 	 voor	 (deels	 nader	 te	 bepalen)	
maatschappelijke	 voorzieningen,	 zoals	
praktijkruimte	 voor	 (sport-)fysiotherapie,	 een	
politiepost	en	een	winteropvang	van	1500	m2.		
	
In	 de	Structuurvisie	De	Nieuwe	Kern	 zijn	 tevens	
drie	 locaties	 voor	 een	 voortgezet	
onderwijsinstelling	 benoemd.	 Deze	 locaties	
vallen	buiten	het	plangebied	van	De	Nieuwe	Kern	
zuid.	 Wel	 anticipeert	 dit	 plan	 in	 de	 onderdelen	
sport	en	mobiliteit	op	de	komst	van	VO-school	in	
de	 directe	 omgeving	 van	 De	Nieuwe	 Kern	 zuid.	
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Op	basis	van	de	 locatiestudie	zal	voor	de	school	
een	 ruimtelijke	 reservering	 worden	 gemaakt	 in	
een	volgende	fase	van	De	Nieuwe	Kern.	

Commerciële	voorzieningen	
De	 commerciële	 voorzieningen	 zijn	 niet	 alleen	
van	 stedenbouwkundig	 belang,	 maar	 ook	
noodzaak	 voor	 de	 financiële	 haalbaarheid	 van	
het	gehele	plan.	Onder	andere	de	Structuurvisie	
van	 de	 gemeente	 Ouder-Amstel	 biedt	 ruimte	
voor	 de	 gemeente	Amsterdam	om	onderstaand	
programma	 te	 realiseren.	 Daarnaast	 heeft	
regionale	 afstemming	 over	 het	
kantoorprogramma	 (plabeka)	 reeds	
plaatsgevonden	met	een	positief	resultaat.		

Kantoorruimte	
Het	 kantoorprogramma	 bestaat	 uit	 maximaal	
30.000	 m2	 	 en	 is	 ook	 gelegen	 aan	 de	 zuidelijke	
kop	van	de	SMH.		

Commercieel,	 kleinschalige	 horeca	 &	 retail	
In	 de	 plint	 van	 de	 SMH,	 langs	 de	 fietsroute,	
voorziet	 het	 plan	 in	 ca.	 1.000	 m2	 	 aan	
kleinschalige	 commerciële	 functies,	 met	 een	
maximum	van	500	m2	voor	horeca	en	 retail	 .	De	
andere	 500	 m2	 	 is	 invulbaar	 met	 overige	
commerciële	 functies.	 	 Voor	 de	 invulling	 van	

deze	functies	wordt	vooral	naar	de	toegevoegde	
waarde	voor	het	gebied	gekeken.	Zo	draagt	een	
horecavoorziening	bij	aan	de	sociale	veiligheid	en	
activatie	 van	 het	 gebied,	 maar	 werkt	 ook	
dempend	 op	 de	 in-	 en	 uitstroompiek	 voor	
verkeer	bij	evenementen.	Zo	draagt	bijvoorbeeld	
een	 ‘to-go’	 supermarkt	 o.a.	 bij	 aan	 de	
verbetering	 van	 de	 Park	 +	 Ride,	 aangezien	 er	
geen	 voorzieningen	op	metrostation	Strandvliet	
aanwezig	 zijn.	 Daarnaast	 wordt	 er	 commerciële	
dienstverlening	 ontwikkeld	 welke	 aansluiten	 bij	
de	 voorzieningen	 en	 (evenementen-)bezoekers	
van	 ArenA-poort,	 bijvoorbeeld	 ‘to-the-loo’	
bagagelockers	 en	 is	 er	 plaats	 voor	 ambulante	
handel.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 	 Tabel	1:	programma	Strandvliet	

Strandvliet	/	SMH	 		

Voorzieningen:	horeca	en	retail	 500	 m2	BVO	

Voorzieningen:	overig	commercieel	 500	 m2	BVO	

Sportaccommodaties	 1.300		 m2	BVO	

Sporthalcomplex	 9.000	 m2	BVO	

Winteropvang/zomerprogramma	 1.500	 m2	BVO	

Overige	maatschappelijke	voorzieningen	 2.000	 m2	BVO	

Sportvelden	(staat	gelijk	aan	4	voetbalvelden)	 32.000	 m2	

Mobiliteitsvoorziening	(2.400	parkeerplaatsen)	 84.000	 m2	BVO	

Kantoor	 30.000	 m2	BVO	
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2.2.2 Programma	op	het	westelijk	deel	(De	Nieuwe	Toekomst)	

De	 ontwikkeling	 van	 AFC	 Ajax	 op	 De	 Nieuwe	
Toekomst	 bestaat	 uit	 een	 divers	 programma	
met	 kantoorruimte,	 commerciële	
voorzieningen,	 sportaccommodaties,	 stadion,	
sportvelden	en	parkeerplaatsen.	

	
	
	

	
	 	 			Tabel		2:	programma	De	Nieuwe	Toekomst	

De	Nieuwe	Toekomst	 		

Kantoor	 4.000	 m2	BVO	

Commerciële	voorzieningen:	horeca		 900	 m2	BVO	

Commerciële	voorzieningen:	retail	 300	 m2	BVO	

Sportaccommodaties	 4.000	 m2	BVO	

Stadion	 3.500	 zitplaatsen	

School	 1.839	 m2	BVO	

Sportvelden	en	omliggend	maaiveld	 125.000	 m2	

Parkeerplaatsen	(op	maaiveld)	 95	 st	

Busparkeerplaatsen	(op	maailveld)	 5	 st	

	
	

2.2.3	Openbare	ruimte	

Er	 wordt	 een	 groen-stedelijke,	
beweegvriendelijke	 openbare	 ruimte	
ontwikkeld	 welke	 als	 schakel	 fungeert	 tussen	
de	 locatie	 Strandvliet	 e.o.	 en	 de	 locatie	 P2.	
Hierbij	 wordt	 ook	 de	 koppeling	 met	 de	
omgeving	 buiten	 De	 Nieuwe	 Kern	 gemaakt.	
Het	 openbare	 gebied	 heeft	 een	 oppervlakte		
van	7,4	hectare.	
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3 Duurzaamheid	

Duurzaamheid	 is	 het	 uitgangspunt	 bij	 de	
ontwikkeling	 van	 De	 Nieuwe	 Kern	 Zuid.	 De	
gemeente	 Amsterdam	 wil	 koploper	 zijn	 op	 dit	
gebied	 en	 verlangt	 deze	 ambities	 ook	 van	
marktpartijen	 ten	 aanzien	 van	 energiepositief,	
circulair	 en	 klimaatbestendig	 bouwen.	 Dit	 is	
onderdeel	van	het	tenderbeleid	van	Amsterdam.	
Daarbij	 dient	 het	 plan	ook	gehoor	 te	 geven	 aan	
de	 duurzaamheidsambities	 van	 de	 gemeente	
Ouder-Amstel.	

Energie	
In	De	Nieuwe	Kern	Zuid	wordt	 lokaal	 duurzame	
stroom	 opgewekt,	 geleverd,	 uitgewisseld	 en	
opgeslagen	voor	later	gebruik.	Het	uitgangspunt	
is	 tenminste	 een	 energieneutraal	 gebied	 en	 de	
ambitie	 is	 om	 energieleverend	 te	 zijn.	 Het	
dakoppervlak	 en	 de	 gevels	 van	 het	 vastgoed	
worden	 maximaal	 benut	 voor	 opwekking	 van	
energie	 en	 warm	 water,	 voor	 met	 name	 de	
sportfaciliteiten.	 De	 sportvoorzieningen	 kennen	
een	 grote	 behoefte	 aan	 warm	 tapwater.	
Zonnecollectoren	 bieden	 de	mogelijkheid	 hierin	
op	een	duurzame	wijze	te	voorzien.	
	
Middels	 lokale	 opslag	 en	 een	 slim	
energienetwerk	 (smart	 grid)	 kan	 energie	
bewaard	 en	 uitgewisseld	 worden	 voor	 de	
piekbehoefte,	zoals	met	evenementen.	Dit	zorgt	
niet	 alleen	 voor	 verduurzaming,	maar	 voorkomt	
ook	 overbelasting	 van	 de	 steeds	 kwetsbaarder	
wordende	 infrastructuur.	 Voor	 de	 opslag	 van	
energie	 wordt	 de	 toepassing	 van	 een	
buurtbatterij	 en	 ‘vehicle-to-grid’	 onderzocht,	
waarbij	 ook	 slim	gebruik	wordt	gemaakt	 van	de	
batterijcapaciteit	 van	 de	 auto’s	 in	 het	 gebied.	
Voor	 deze	 ontwikkeling	 wordt	 samengewerkt	
met	 de	 Johan	 Cruijff	 ArenA,	 die	 reeds	 beschikt	
over	een	batterij,	kleine	smart	grid	en	vehicle-to-
grid	laadvoorziening	voor	elektrische	auto’s.	

Circulair	&	transformeerbaar	
De	Nieuwe	Kern	Zuid	wordt	gerealiseerd	op	een	
circulaire,	toekomstbestendige	wijze.	Gedurende	
de	 ontwikkeling	 van	 het	 gebied	 zal	 steeds	

worden	 aangesloten	 bij	 de	 op	 dat	 moment	
geldende	hoogste	ambities	die	door	het	Rijk	dan	
wel	 de	 gemeente	 Ouder-Amstel,	 dan	 wel	 de	
gemeente	 Amsterdam	 worden	 gesteld.	 Per	
tender	 wordt	 bekeken	 wat	 op	 dat	 moment	 de	
eisen	zijn	en	welke	ambities	daaraan	toegevoegd	
kunnen	 worden	 om	 circulair	 koploper	 te	 zijn.	
Tevens	 zal	 voor	 de	 bouw	 het	 afvangen	 en	
opslaan	van	CO2	worden	gestimuleerd.	
	
Voor	de	eigen	ontwikkelingen	van	de	gemeente	
Amsterdam	 (met	 name	 de	 SMH)	 is		
toekomstbestendig	 bouwen	 een	 belangrijk	
uitgangspunt.	 De	 trends	 op	 het	 vlak	 van	
mobiliteit	 en	 parkeren	 laten	 zich	 moeilijk	
voorspellen.	Het	moet	dan	ook	mogelijk	zijn	om	
de	 SMH	 in	 de	 toekomst	 aan	 te	 passen	 aan	
veranderende	behoeftes.		

Klimaatbestendig	
De	 Nieuwe	 Kern	 Zuid	 ligt	 in	 één	 van	 de	
laagstgelegen	 (veen/moeras-)gebieden	 van	 de	
metropoolregio	 Amsterdam,	 en	 is	 daardoor	
kwetsbaar	 voor	 wateroverlast.	 De	 Nieuwe	 Kern	
Zuid	 wordt	 regenbestendig	 ontwikkeld	 om	 de	
leefomgeving	 bestand	 te	 maken	 tegen	 de	
extremere	 weersomstandigheden	 in	 de	
toekomst,	 zoals	 periodes	 van	 droogte,	 hevige	
regenval	 en	 storm.	 Het	 leidende	 rainproof-
principe	 (regenbestendigheid)	 voor	 De	 Nieuwe	
Kern	Zuid	 is	bufferen	van	regenwater,	vertraagd	
lokaal	infiltreren	in	de	bodem	en,	waar	mogelijk,	
zelfs	in	de	diepere	grondlagen.	Dit	draagt	tevens	
bij	 aan	 het	 tegen	 gaan	 van	 verzilting	 en	
zodoende	 het	 versterken	 van	 de	 ecologische	
diversiteit	van	het	gebied.	Het	opgeslagen	water	
kan	 tevens	 de	 bomen	 voorzien	 van	 water	
gedurende	 droge	 periodes.	 De	 belangrijkste	
maatregel	 is	 de	 aanleg	 van	 de	 waterbuffers	
onder	 de	 sportvelden,	 zowel	 op	 De	 Nieuwe	
Toekomst	als	op	het	dak	van	de	SMH.	Dit	water	
kan	tevens	worden	hergebruikt	voor	beregening	
of	zelfs	nieuwe	sanitatie.	
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In	 de	 openbare	 ruimte	 resulteert	
klimaatbestendigheid	 in	 brede	 groenstroken	
waarin	 het	 hemelwater	 wordt	 gebufferd	 en	
vervolgens	 kan	 infiltreren	 en	 langzaam	 kan	
afstromen,	 zodat	 de	 openbare	 ruimte	 vrij	 blijft	
van	 wateroverlast	 en	 de	 waterafvoersystemen	
niet	overbelast	raken.	Voor	het	realiseren	van	de	
kavels	 geldt	 het	 uitgangspunt	 dat	 dit	
zogenoemde	‘waterneutrale’	kavels	zijn.	Met	het	
oog	 op	 toenemende	 hitte	 en	 droogte	 en	 de	
huidige	 afname	 van	 biodiversiteit	 wordt	 zoveel	
mogelijk	 en	 divers	 groen	 gerealiseerd.	 Hiermee	
worden	 hitte-eilanden	 (hittestress)	 in	 een	
stedelijke	 omgeving	 voorkomen	 en	 biedt	 De	
Nieuwe	 Kern	 Zuid	 een	 aangenaam	 koele	
omgeving	voor	mensen	uit	ArenAPoort.		
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4 Ontwikkelstrategie	

Succesfactoren	
De	ontwikkeling	 van	De	Nieuwe	Kern	Zuid	 kent	
een	aantal	factoren,	die	de	kaders	scheppen	voor	
de	ontwikkelstrategie	van	het	gebied:	

§ Tijdig	 verwerven	 van	 de	 opstallen	 en	 functievrij	
maken	 van	 gronden,	 in	 het	 bijzonder	 het	
(tijdelijk)	 uitplaatsen	 van	 sportverenigingen	 en	
realiseren	 van	 tijdelijke	 sport-	 en/of	
parkeervoorzieningen	 (zie	 tijdelijke	 initiatieven).	
Dit	 wordt	 medemogelijk	 gemaakt	 door	 de	
lopende	 voorbereidingen	 (Raadsbesluit	
voorbereidingskrediet,	genomen		in	april	2020);	

§ Het	uitplaatsen	van	de	werven;	
§ Continueren	 van	 samenwerking	met	 de	 overige	

betrokken	grondeigenaren	in	De	Nieuwe	Kern	en	
de	gemeente	Ouder-Amstel;	

§ Voortzetten	 van	 samenwerking	 met	 AFC	 Ajax,	
zodat	 een	 publiekstoegankelijk	 sportpark	
gerealiseerd	kan	worden	en	de	maatschappelijke	
rol	van	AFC	Ajax	verder	ingevuld	kan	worden;	

§ Samenwerking	met	evenementenlocaties	(Johan	
Cruijff	 ArenA,	 Ziggo	 Dome	 en	 AFAS	 Live,	
EndemolShine),	 zodat	 ArenAPoort	 bereikbaar	
blijft	 en	 op	 onderdelen	 zelfs	 beter	 bereikbaar	
wordt,	 een	 oplossing	 wordt	 gevonden	 voor	
parkeren	 voor	 personeel	 van	 de	
evenementenlocaties	 en	 een	 nieuwe	 ontsluiting	
van	P-risk	wordt	gerealiseerd;	

§ Integrale	 aanpak	 voor	 gebiedsontwikkeling,	
sport-,	 mobiliteits-	 en	 maatschappelijke	
voorzieningen	inclusief	openbare	ruimten.	
	
Grondposities	
De	 gronden	 in	 het	 plangebied	 De	 Nieuwe	 Kern	
Zuid	zijn	grotendeels	in	eigendom	van	gemeente	
Amsterdam,	 ca.	 19,5	 ha.	 De	 overige	 gronden	 (1	
ha)	 zijn	 eigendom	 van	 NS	 Vastgoed.	 Het	
uitgangspunt	 is	 dat	 de	 gemeente	 Amsterdam	
alleen	 de	 gronden	 voor	 het	 bouwvlak	 van	 de	
SMH	 zal	 verwerven.	 Dit	 betreft	 ca	 1.000	 m2,	 in	
eigendom	 van	 NS	 Vastgoed.	 De	 inrichting	 van	
het	 openbare	 gebied	 dat	 in	 bezit	 blijft	 van	 NS	
maar	wel	onderdeel	 vormt	van	dit	plan	 zal	door	
Amsterdam	 worden	 uitgevoerd	 en	 later	
verrekend	conform	het	exploitatieplan.		

Tijdelijke	initiatieven		
Sportpark	 Strandvliet	 wordt	 verplaatst	 vanuit	
gemeentelijk	 belang.	 De	 gemeente	 realiseert	
voor	 de	 sportverenigingen	 FC	 Amsterdam	
(voetbal)	en	LTC	Strandvliet	(tennis)	alternatieve	
locaties.	 Op	 een	 locatie	 een	 tijdelijk	 sportpark	
met	 twee	 en	 een	 half	 voetbalveld	 (kunstgras),	
accommodatie	en	30	tot	40		parkeerplaatsen.		
	
De	 ambitie	 is	 om	 de	 tennisvereniging	 met	 zes	
tennisbanen	 direct	 naar	 	 een	 definitieve	 locatie	
bij	 de	Gaasperdammertunnel	 onder	 te	 brengen.	
Dit	is	thans	in	onderzoek.		Indien	dit	niet	mogelijk	
blijkt	 wordt	 tennis	 op	 dezelfde	 tijdelijke	 locatie	
als	 het	 voetbal	 ondergebracht,	 hiermee	 is	 al	
rekening	gehouden	in	de	kredietaanvraag.	
	
Met	 de	 verenigingen	 loopt	 een	 minnelijk	
verwervingstraject,	 eventueel	 gevolgd	 door	 een	
gerechtelijke	 procedure	 tav	 verwerving	 van	 hun	
eigendommen	 op	 Strandvliet.	 De	 werven,	 in	
gebruik	 door	 Pantar	 en	 de	 beheerafdeling	 sport	
worden	 gesloten.	 Partijen	 zijn	 bezig	 om	
beheeronderkomens	elders	onder	te	brengen.		
	
Om	het	 gebied	 vooruitlopend	 	 (sociaal)	 veiliger,	
leefbaarder	 en	 aantrekkelijker	 te	 maken,	 wordt	
in	 2020	 de	 fiets-	 en	 loopverbinding	 langs	 de	
sporen,	tussen	de	Johan	Cruijff	ArenA	en	station	
Duivendrecht	 opgewaardeerd	 en	 geactiveerd.	
Ook	hier	speelt	sport	&	beweging	een	belangrijke	
rol	 door	 langs	 de	 route	 een	 kleinschalige	
openbare	 sportvoorziening	 te	 realiseren.	 Deze	
route	 zal	 tevens	 bijdrage	 aan	 een	 betere	
spreiding	 van	 bezoekersstromen	 over	 de	 OV-
stations	 en	 daarmee	 Bijlmer	 Arena	 gaan	
ontlasten.	De	 route	 naar	 het	 tijdelijke	 sportpark	
zal	ook	(sociaal)	veilig	moeten	zijn.	
	
	
	
	
	
	
	



	

Gemeente	Amsterdam	
De	Nieuwe	Kern	Zuid	
	

Versie	10	
4	mei	2020	
Kenmerk	ZD2020-003057	
	
	

	

20	

Samenwerkingen	
Het	 plangebied	 is	 volledig	 gelegen	 in	 de	
gemeente	 Ouder-Amstel.	 Als	 gevolg	 hiervan	 is	
de	 gemeente	 Amsterdam	 niet	 verantwoordelijk	
voor	 het	 juridisch-planologisch	 kader,	 zoals	 de	
Structuurvisie	 en	 het	
bestemmingsplan/omgevingsplan.	 Als	
grondeigenaar	 heeft	 gemeente	 Amsterdam,	
gezamenlijk	met	de	andere	grondeigenaren,	wel	
initiatief	 	 genomen	 tot	 het	 opstellen	 van	 een	
stedenbouwkundig	 plan/ontwerp,	 recent	
vastgesteld	 door	 het	 college	 van	 B&W	 van	 de	
gemeente	 Amsterdam	 en	 de	 invulling	 van	 de	
openbare	sportvoorzieningen.	De	afspraken	voor	
de	 uitgifte	 van	 P2	 worden	 vastgelegd	 in	 een	
exclusiviteitsovereenkomst	 met	 Ajax.	 In	 de	 te	
sluiten		overeenkomst	staan	Amsterdamse	eisen	
over	 de	 onderwerpen	 duurzaamheid,	
stedenbouw,	maatschappelijke	inbreng	van	Ajax,	
planning,	proces	en	grondprijzen.		
	
In	 het	 planproces	 loopt	 een	 aantal	 publiek-	 en	
privaatrechtelijke	 processen	 parallel	 aan	 elkaar,	
conform	 de	 Samenwerkingsovereenkomst	 uit	
2017	 voor	 geheel	 De	 Nieuwe	 Kern.	 Als	
privaatrechtelijke	 entiteit	 zal	 de	 gemeente	
Amsterdam	met	de	gemeente	Ouder-Amstel	een	
anterieure	 overeenkomst	 sluiten	 om	 de	 door	
gemeente	 Ouder-Amstel	 gerealiseerde	
plankosten	 te	 dekken.	 Hierdoor	 wordt	 zeker	
gesteld	 dat	 voldoende	 ambtelijke	 capaciteit	 en	
prioriteit	 is	 geborgd	 in	 de	 gemeente	 Ouder-
Amstel.		
	
De	 samenwerking	 met	 de	 betrokken	
grondeigenaren	 zal	 conform	 de	
Samenwerkingsovereenkomst,	 of	 de	 te	
overeenkomen	 allonge	 daarop,	 worden	
gecontinueerd.	 Dit	 betekent	 dat	 er	 in	 eerste	
instantie	 met	 gemeente	 Ouder-Amstel	 een	
anterieure	 overeenkomst	 zal	 worden	 gesloten,	
om	 uiteindelijk	 tot	 een	 financiële	 verevening	
tussen	de	grondeigenaren	te	komen	conform	het	
bij	 de	 Samenwerkingsovereenkomst	 behorende	
exploitatiemodel.	
	
Als	 grondeigenaar	 is	 de	 gemeente	 Amsterdam	
ook	 verantwoordelijk	 voor	 het	 produceren	 van	
bouwrijpe	 grond	 en	 het	 vervolgens	 in	 erfpacht	

uitgegeven	 van	 percelen,	 zoals	 De	 Nieuwe	
Toekomst	 en	 de	 commerciële	 kavel	 ten	 zuiden	
van	de	SMH.	Een	te	selecteren	partij	gaat	daarna	
het	 beoogde	 vastgoed	 realiseren.	 Daarnaast	 zal	
de	 gemeente	 ook	 een	 tweetal	 kavels,	 te	 weten	
de	 SMH	en	 de	 sporthal,	 voor	 eigen	 rekening	 en	
risico	realiseren.	De	stichtingskosten	van	de	SMH	
en	de	sporthallen	vormen	geen	onderdeel	van	de	
grondexploitatie.	 Voor	 deze	 investeringen	 zal	
een	 separaat	 kredietbesluit	 worden	 voorgelegd,	
te	 verwachten	 in	 2021.	 Voor	 de	 uitgifte	 van	 De	
Nieuwe	Toekomst	aan	AFC	Ajax	 (één	op	één)	 is	
een	afwijkingsbesluit	genomen	van	toepassing.	
	
Aangaande	de	SMH	 is	 in	het	exploitatieplan	wel	
een	 bijdrage	 opgenomen	 bedoeld	 als	 dekking	
van	 de	 onrendabele	 top	 van	 de	
parkeerexploitatie.	Voor	de	SMH	is	uitgangspunt	
dat	 de	 gemeente	 Amsterdam	 deze	 zelf	 zal	
ontwikkelen	 en	 exploiteren	 (resp.	 directies	
Verkeer	 &	 Openbare	 Ruimte	 en	 Parkeren).	 Dit	
uitgangspunt	 is	 in	 lijn	 met	 de	 huidige	
parkeergarages	 in	 dit	 gebied	 (o.a.	
P1/Transferium,	 P-Ziggo,	 P4/5	 en	 P6)	 en	 ligt	
tevens	 voor	 de	 hand	 vanwege	 het	 belang	 van	
deze	 voorziening	 voor	 het	 gebied	 en	 de	 stad.	
Voor	 de	 ontwikkeling	 van	 deze	
mobiliteitsvoorziening	 zal	 een	 separaat	 project	
vanuit	 V&OR	 worden	 opgezet,	 waarin	 de	
ontwikkel-	 en	 exploitatiestrategie	 verder	 wordt	
uitgewerkt.	 Deze	 ontwikkeling	 volgt	 het	 PBI-
proces.	 Het	 voorkeursbesluit	 is	 te	 verwachten	
medio	2021.	
		
De	 samenwerking	met	 de	 evenementenlocaties	
van	 ArenAPoort	 is	 van	 belang	 voor	 het	 succes	
van	 de	 gebiedsontwikkeling	 en	 het	 toekomstig	
gebruik	 van	 de	 SMH.	 De	 evenementenlocaties	
hebben	 dan	 ook	 uitgesproken	 de	 wederzijdse	
inbreng	 voor	 deze	 samenwerking	 graag	
duurzaam	 vorm	 te	 willen	 geven,	 wellicht	 in	 de	
vorm	 van	 een	 langdurig	 huurcontract.	 Dit	 om	
hun	bedrijfsvoering	te	borgen	en	garanderen.		

Inkoopstrategie	
De	 inkoopopgave	 voor	 deze	
gebiedsontwikkeling	 is	 op	 hoofdlijnen	 verkend.	
Op	 basis	 van	 deze	 verkenning	 is	 een	 logische	
clustering	van	inkooppakketten	opgesteld	en	een	
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(indicatieve)	 contractvorm	 voorgesteld.	
Gedurende	 de	 voorbereiding	 zal	 er	 een	
definitieve	 inkoopstrategie	 worden	 opgesteld.	
De	 totale	 inkoopopgave	 zal	 middels	 meerdere	
aanbestedingsprocedures	 worden	 ingekocht,	
met	 uitzondering	 van	 de	 opgaves	 waarvoor	
gemeente	 Amsterdam	 al	 een	 (stadsbrede)	
raamovereenkomst	heeft.	
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5 Planning	en	proces	

Kader	
In	 samenwerking	 met	 Ouder-Amstel	 en	 de	
grondeigenaren	werkt	de	gemeente	Amsterdam	
sinds	 2014	 aan	 de	 gebiedsontwikkeling	 van	 De	
Nieuwe	 Kern.	 De	 ontwikkeling	 van	 De	 Nieuwe	
Kern	 Zuid	 past	 in	 de	 gesloten	
intentieovereenkomst	 (dec.	 ’16),	 het	 genomen	
Principebesluit	 (zomer	 2017),	 de	 gesloten	
Samenwerkingsovereenkomst	 (november	 2017)	
en	 de	 concept	 Structuurvisie	 van	 de	 gemeente	
Ouder-Amstel.	 Binnen	 deze	 kaders	 wordt	 het	
plan	en	proces	voor	dit	gebied	vormgegeven.		

Planning	
Tot	 aan	 de	 overdracht	 van	 bouwrijpe	 grond	 ten	
behoeve	 van	 de	 uitbreiding	 van	 sportpark	 de	
Nieuwe	 Toekomst	 zijn	 in	 hoofdlijnen	 de	
volgende	stappen	te	doorlopen:	
	

1. Verwerven	 opstallen	 en	 verplaatsen	
sportverenigingen,	verplaatsen	werven;	

2. Bouwrijp	 maken	 terrein	 (inclusief	
verwerving	 gronden)	 ten	 behoeve	 van	
uitgifte	 aan	 V&OR	 (t.b.v.	 SMH),	
S&B/MV	 (t.b.v.	 sportvelden	 op	 het	 dak	
en	 sporthal)	 en	 aan	 een	 nader	 te	
selecteren	 partij	 (t.b.v.	 commercieel	
vastgoed)	en	openbare	ruimte;	

3. Bestemmingsplan	 of	 uitgebreide	
omgevingsvergunning;	

4. Realisatie	SMH;	
5. Realisatie	 overige	 voorzieningen	 en	

woonrijp	 maken,	 waaronder	 de	
inrichting	 van	 de	 beweegvriendelijke	
openbare	 ruimte	 en	 een	 goede	
aansluiting	tussen	gebieden	ArenAPoort	
en	 De	 Nieuwe	 Kern	 en	 tussen	
Strandvliet	 e.o.	 en	 de	 Nieuwe	
Toekomst;	

6. Bouwrijp	 maken	 P2	 ten	 behoeve	 van	
uitgifte	aan	AFC	Ajax.	

	
Verplaatsing	 sportpark	 Strandvliet	 (gereed	
medio	2021)	
Voor	 het	 verplaatsen	 van	 sportpark	 Strandvliet	
wordt	een	nieuw,	tijdelijk	sportpark	gerealiseerd	
op	 circa	 300	 meter	 van	 het	 huidige	 sportpark	
binnen	De	Nieuwe	Kern.	Deze	grond	is	eigendom	

van	 Amsterdam	 en	 functievrij.	 Naast	 een	
vergunning	 met	 tijdelijke	 ontheffing	 van	 het	
bestemmingsplan/voorbereidingsbesluit	 is	 het	
nodig	om		het	maaiveld	hier	op	te	hogen.	Hiertoe	
worden	 in	 het	 eerste	 kwartaal	 van	 2020	
ontwerpen	 gemaakt,	 op	 basis	 waarvan	 de	
benodigde	 toestemmingen	 kunnen	 worden	
verkregen	 en	het	werk	 kan	worden	 aanbesteed.	
Parallel	hieraan	vindt	een	proces	plaats	voor	het	
uitplaatsen	 van	 de	 sportverenigingen.	 Doordat	
deze	werkzaamheden	vooraan	in	het	kritieke	pad	
van	 het	 project	 liggen,	 is	 gekozen	 ook	 de	
budgettering	ervan	vooruit	te	laten	lopen.	Op	die	
manier	 kan	eventuele	 vertraging	 in	het	primaire	
proces	 op	 voorhand	 worden	 beperkt	 en	
continuïteit	 aan	 de	 sportverenigingen	 worden	
gegarandeerd.	 Het	 voorbereidingskrediet	
hiervoor	 is	 inmiddels	 beschikbaar	 gesteld	 door	
de	gemeenteraad	(1	april	2020).		
	
Bouwrijp	maken	Strandvliet	(gereed	eind	2021)	
Een	 deel	 van	 het	 uit	 te	 geven	 terrein	 is	 reeds	
functievrij,	 een	 deel	 kan	 pas	 bouwrijp	 gemaakt	
worden	 na	 het	 verplaatsen	 van	 de	 huidige	
gebruikers.	 Ter	 voorbereiding	 op	 het	 bouwrijp	
maken	 worden	 in	 de	 eerste	 helft	 van	 2020	
ontwerpen	gemaakt	voor	het	maaiveld,	dit	wordt	
afgestemd	 met	 kabel-	 en	 leidingeigenaren	
(Procedures	 Verzoek	 tot	 Aanpassing	 150kV	 en	
wenstracé	 procedure)	 en	 wordt	 het	 werk	
aanbesteed.		
	
Bestemmingsplan	/	MER	
Om	de	realisatie	van	de	SMH	te	vergunnen	is	een	
nieuw	 bestemmingsplan	 of	 uitgebreide	
omgevingsvergunning	 nodig.	 Hiertoe	 zijn	 de	
benodigde	onderzoeken	inmiddels	uitgevoerd	en	
wordt	 een	 anterieure	 overeenkomst	 voorbereid	
tussen	gemeente	Ouder-Amstel	 en	Amsterdam,	
waarmee	 gemeente	 Ouder-Amstel	 voldoet	 aan	
de	 wettelijke	 verplichte	 onderbouwing	 van	
economische	haalbaarheid.	Een	beslissing	van	de	
gemeenteraad	 van	Amsterdam	op	 voorliggende	
investeringsnota	 is	 voorwaarde	 voor	 het	
ondertekenen	 van	 deze	 overeenkomst.	 Daarna	
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publiceert	 de	 gemeente	 Ouder-Amstel	 het	
ontwerp	 bestemmingsplan	 voor	 zienswijzen.	
Ook	 wordt	 er	 in	 samenwerking	 met	 Ouder-
Amstel	 een	 m.e.r.	 procedure	 doorlopen.	 Naar	
verwachting	 is	het	bestemmingsplan	 in	Q3	2021	
onherroepelijk,	 waarna	 de	 weg	 vrij	 is	 voor	 het	
verlenen	van	vergunningen	voor	de	SMH	en	het	
definitief	gunnen	van	realisatiecontracten.		

Realisatie	SMH	
Parallel	 aan	 functievrij-maken	 en	 planologisch	
traject	 loopt	 	 een	 ontwerp-	 en	
aanbestedingstraject.	 Daartoe	 past	 V&OR	 het	
PBI-proces	 toe,	 waarbinnen	 eerst	 een	
voorkeursbesluit	 wordt	 genomen	 op	 basis	 van	
een	nota	van	uitgangspunten	 (voorzien	 in	2020)	
en	vervolgens	een	uitvoeringsbesluit	op	basis	van	
een	 ontwerp	 (gepland	 in	 2021).	 Met	 de	
aanbesteding	 en	 het	 ontwerp	 tot	 aan	
bouwvergunning	 is	 vervolgens	 zo’n	 anderhalf	
jaar	 gemoeid,	waardoor	 de	 start	 bouw	 voorzien	
is	voor	medio	2022.	Oplevering	kan	plaatsvinden	
vanaf	2024.		

Realisatie	overige	voorzieningen	
De	realisatie	van	het	maatschappelijke,	 sport	en	
commerciële	 vastgoed	 gebeurt	 door	 derden.	
Voor	 het	 kantoorprogramma	 is	 een	 tender	
voorzien,	 conform	 Amsterdams	 beleid	 voor	
dergelijke	 gronduitgifte.	 Voor	 beide	 kavels	 stelt	
de	gemeente	Amsterdam	wel	 een	bouwenvelop	
en	kavelpaspoort	op.	

Bouwrijp	maken	en	uitgifte	P2	aan	AFC	Ajax	
Na	 oplevering	 en	 ingebruikname	 van	 de	 SMH	
wordt	de	parkeerfunctie	op	P2	verhuisd	naar	het	
parkeergebouw.	Vervolgens	wordt	de	verharding	
bij	 P2	 verwijderd	 en	 kan	 het	 gebied	 worden	
opgehoogd.	 Naar	 verwachting	 is	 de	 zetting	 ter	
plaatse	eind	2024	gereed	en	kan	het	begin	2025	
worden	 uitgegeven	 aan	 AFC	 Ajax	 voor	 de	
realisatie	 van	 sportpark	 De	 Nieuwe	 Toekomst.	
Parallel	 wordt	 de	 exclusiviteitsovereenkomst	 en	
erfpachtuitgifte	 voorbereid,	 in	 nauwe	
samenhang	 met	 de	 planontwikkeling	 door	 AFC	
Ajax.		
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6 Consultatie,	participatie	en	communicatie	

De	 directe	 belanghebbenden	 in	 de	 omgeving	 van	
het	 project	 De	 Nieuwe	 Kern	 Zuid	 zijn	 de	 Johan	
Cruijff	 ArenA,	 AFC	 Ajax,	 AFAS	 Live,	 MOJO,	
EndeMolShine,	Politieteam	evenementen	en	Ziggo	
Dome.	Er	is	een	eerste	participatieronde	doorlopen	
met	 deze	 stakeholders.	 Het	 initiatief	 is	 door	 alle	
stakeholders	 goed	 ontvangen	 en	 ze	 onderstrepen	
allen	 het	 belang	 van	 de	 ontwikkeling.	 De	
stakeholders	hebben	ook	te	kennen	gegeven	open	
te	 staan	 voor	 verdere	 samenwerking	 voor	 het	
realiseren	 en/of	 exploiteren	 van	 de	 SMH.	 De	
belangrijkste	aandachtspunten	uit	deze	participatie	
zijn:	
• Goede	en	robuuste	bereikbaarheid	van	het	

gebied	 tijdens	 evenementen,	 met	 als	
belangrijkste	 zorgpunten	 de	 beperkte	
capaciteit	van	Station	Bijlmer	Arena	en	de	
verkeersafwikkeling	 van	 bestaande	
parkeervoorzieningen	 in	ArenAPoort,	met	
in	 achtneming	 van	 o.a.	 de	 ontwikkeling	
van	UID;		

• Waarborgen	 van	 voldoende	 en	 kwalitatief	
goede	 parkeercapaciteit	 tijdens	
evenementen,	 zeker	 omdat	 er	 ook	 in	 het	
ArenAPoort-gebied	steeds	meer	(kleinere)	
parkeerterreinen	verdwijnen;	

• Voorzien	 in	 parkeerplekken	 voor	
personeel,	 dat	 vanwege	 onregelmatige	
werktijden	 geen	 gebruik	 kan	 maken	 van	
OV;	

• Verbeteren	 van	 sociale	 veiligheid	 aan	 de	
noordzijde	 van	 de	 Johan	 Cruijff	 ArenA	 is	
cruciaal	 en	 wordt	 middels	 dit	 plan	 tot	
goede	uitvoering	gebracht;	

• Uitbreiding	 van/samenwerking	 met	 het	
Smart	 Energy	 Grid	 van	 de	 Johan	 Cruijff	
ArenA	en	Ziggo	Dome;	

• Verkennen	 of	 er	 kwalitatieve	 oplossing	
geboden	 kan	 worden	 voor	 de	 afgifte	 en	
opslag	van	tassen	tijdens	evenementen;	

• Fietsparkeren;		
• De	 inpassing	 van	 de	 SMH	 in	 verhouding	

tot	 de	 bestaande	 gebouwen,	 waarbij	 met	
name	 het	 volume	 van	 de	 SMH	 een	
belangrijk	aandachtspunt	is.	

Ook	 heeft	 onderzoeksbureau	 Ecorys	
onderzoek	 uitgevoerd	 onder	 bezoekende	
parkeerders	 van	 het	 gebied	 tijdens	
evenementen	(bijlage	9g).	Uit	dit	onderzoek	 is	
gebleken	 dat	 de	 meerderheid	 van	 de	
gebruikers	 (>70%)	 geen	 alternatief	 heeft	 voor	
komst	met	 de	 auto.	 Iets	minder	 dan	 25%	 van	
de	 gebruikers	 heeft	 aangegeven	 over	 te	
kunnen	stappen	naar	het	OV.	De	meerderheid	
van	 gebruikers	 heeft	 aangeven	 dat	 het	 in-	 en	
uitrijden	 van	 de	 parkeerlocaties	 verbeterd	
dient	 te	worden.	Overige	 suggesties	betroffen	
o.a.	 het	 verbeteren	 van	 loopafstanden,	
plaatsen	 van	 laadpalen	 en	 het	 verbeteren	 van	
sociale	veiligheid.		

De	rol	van	gemeente	Ouder-Amstel	
Gemeente	Ouder-Amstel	 is	als	bevoegd	gezag	
intensief	betrokken	bij	de	ontwikkeling	van	De	
Nieuwe	 Kern	 Zuid	 en	 staat	 positief	 tegenover	
dit	plan	en	werkt	hier	actief	aan	mee.	Het	plan	
is	ook	opgenomen	in	de	Structuurvisie	voor	De	
Nieuwe	 Kern.	 Vanuit	 haar	 rol	 als	 bevoegd	
gezag	 voert	 de	 gemeente	 Ouder-Amstel	
verdere	 participatie	 op	 dit	 plan.	 Dit	 wordt	 in	
eerste	 instantie	 gevoerd	 binnen	 het	
participatietraject	 van	 de	 Structuurvisie.	
Vervolgens	 zal	 er	 op	 het	 bestemmingsplan	 of	
uitgebreide	 omgevingsvergunning	 verdere	
participatie	 plaats	 vinden	 over	 o.a.	 ruimtelijke	
kwaliteit.	
	
Andere	 externe	 belanghebbenden	 waar	
afstemming	mee	plaatsvindt	zijn:		

• Politie;	
• Vervoerregio	Amsterdam;	
• Regiegroep	 Evenementenverkeer	

Zuidoost;		
• De	 beheerders	 van	 kabels	 en	

leidingen,	waaronder	Tennet	voor	het	
150kV	tracé.	Met	deze	partij	is	overleg	
gaande	ten	behoeve	van	de	verlegging	
van	 het	 150kV	 tracé.	 Met	 deze	 partij	
zal	 ook	 samenwerking	 worden	
gezocht	 in	 het	 oplossen	 van	 de	
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capaciteitsknelpunten	 in	 de	 energie-
infrastructuur;	

• AGV/Waternet	 ten	 behoeve	 van	 de	
wateropgave,	 rainproof	 inrichting	 en	
inpassing	van	de	waterkering;	

• Directies	 V&OR,	 Sport	 &	 Bos,	 Team	
Maatschappelijke	 Voorzieningen,	
Vastgoed	 en	 Parkeren	 van	 gemeente	
Amsterdam;		

• Bestuursdienst	Zuidoost.	
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7 Organisatie	

Projectteam	
De	 werkzaamheden	 voor	 het	 bouwrijp	 maken	
van	 de	 SMH	 worden	 uitgevoerd	 door	 het	
projectteam	 De	 Nieuwe	 Kern,	 onderdeel	 van	
Gebiedsteam	 Zuidoost	 en	 Ouder-Amstel,	 in	
opdracht	 van	 de	 afdeling	 Gebiedsontwikkeling	
en	 Transformatie	 van	 directie	 Grond	 &	
Ontwikkeling.	 Binnen	 het	 projectteam	 van	 De	
Nieuwe	 Kern	 leveren	 de	 directies	
Projectmanagementbureau,	 Grond	 en	
Ontwikkeling,	 Ruimte	 en	 Duurzaamheid,	
Vastgoed	 en	 Ingenieursbureau,	 Sport	 en	 Bos	
capaciteit	 en	 kennis.	 De	 Gemeenteraad	 heeft	
d.d.1	april		2020	een	Voorbereidingskrediet	van	€	
4,4	 miljoen	 beschikbaar	 gesteld	 voor	 realisatie	
van	een	tijdelijk	sportpark.		
	
De	werkzaamheden	voor	de	planontwikkeling	en	
realisatie	 van	 de	 SMH	 en	 de	 aanvullende	
sportvoorzieningen	 op	 het	 dak	 worden	 in	
opdracht	 van	 resp.	 V&OR	 en	 Team	MV/Sport	&	
uitgevoerd	 door	 separate	 projectteams	 onder	
aansturing	 van	 één	 ambtelijke	 stuurgroep.	 De	
projecten	 kennen	 een	 eigen	 bestuurlijk	
besluitvormingsproces.	
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8 Financiën	

Naar	 aanleiding	 van	 de	 ambities	 in	 de	
Investeringsnota	 is	 een	 grondexploitatie	
opgesteld	met	daarin	opgenomen	 investeringen	
en	opbrengsten.	Bij	doorgang	van	alle	genoemde	
ambities	 en	 plannen	 liggen	 de	 kosten	 lager	 dan	
de	 opbrengsten,	 hetgeen	 resulteert	 in	 een	
positief	 saldo.	 De	 opbrengsten	 bestaan	
voornamelijk	 uit	 grondopbrengsten	
voortkomend	 uit	 de	 gronduitgiften.	 De	
investeringen	 zijn	 voornamelijk	 gerelateerd	 aan	
het	 functievrij	 maken	 van	 het	 bestaande	
maaiveld	 en	 de	 inrichting	 van	 het	 nieuwe	
maaiveld.	 Andere	 grote	 kostenposten	 zijn	 de	
realisatie	 van	 een	 tijdelijk	 en	 een	 definitief	
sportpark	en	een	bijdrage	aan	de	dekking	van	de	
onrendabele	 top	 van	 de	 parkeerexploitatie.	 De	
investeringskosten	van	de	SMH	en	de	sporthallen	
zijn	 geen	 onderdeel	 van	 de	 toekomstige	
grondexploitatie.	Voor	deze	investeringen	zullen	
separate	kredietbesluiten	worden	voorgesteld.		
	

Ontwikkelstrategie		
Het	 plangebied	 is	 gelegen	 in	 de	 gemeente	
Ouder-Amstel.	 Als	 gevolg	 hiervan	 is	 de	
gemeente	 Amsterdam	 niet	 verantwoordelijk	
voor	het	opstellen	van	het	juridisch-planologisch	
kader,	 zoals	 een	 structuurvisie	 en	
bestemmingsplannen.	 Als	 grondeigenaar	 zal	 de	
actieve	 rol	 van	 de	 gemeente	 zich	 voornamelijk	
toespitsen	 op	 het	 opstellen	 van	 een	
stedenbouwkundig	 plan	 ten	 behoeve	 van	 de	
SMH,	 het	 produceren	 van	 bouwrijpe	 grond	 en	
het	 vervolgens	 in	 erfpacht	 uitgegeven	 van	
percelen,	 zoals	 De	 Nieuwe	 Toekomst	 en	 een	
perceel	met	commercieel	programma	ten	zuiden	
de	 SMH.	 Een	 derde	 partij	 gaat	 vervolgens	 het	
beoogde	 vastgoed	 realiseren.	 De	 gemeente	 zal	
de	SMH	en	het	sportpark	op	het	dak	van	de	SMH	
voor	 eigen	 rekening	 en	 risico	 realiseren	 en	
exploiteren.	 De	 stichtingskosten	 zijn	 geen	
onderdeel	 van	 de	 grondexploitatie	 De	 Nieuwe	
Kern	Zuid.		

Relatie	met	Samenwerkingsovereenkomst		
In	 de	 op	 18	 juli	 2018	 ondertekende	

Samenwerkingsovereenkomst	 De	 Nieuwe	 Kern	
(SOK)	hebben	de	gemeente	Ouder-Amstel	en	de	
grondeigenaren	 (AFC	 Ajax,	 NS,	
Borchland/VolkerWessels	 Vastgoed	 en	 de	
gemeente	 Amsterdam)	 vastgelegd	 een	
gezamenlijk	 voornemen	 te	 hebben	 om	 het	
plangebied	De	Nieuwe	Kern	te	ontwikkelen	met	
woningen,	 bedrijvigheid,	 recreatieve	 en	
sportieve	voorzieningen,	inclusief	een	uitbreiding	
van	 het	 sportcomplex	 en	 trainingscomplex	 van	
AFC	Ajax.	In	de	SOK	is	de	gemeente	Amsterdam	
met	de	andere	partijen	overeengekomen	om	een	
parkeergarage	op	te	nemen	op	de	locatie	van	het	
huidige	 Sportpark	 Strandvliet.	 De	 huidige	
parkeerplaatsen	 van	 parkeerlocatie	 P2	
terugbrengen	 in	 een	 gebouwde	 (gestapelde)	
voorziening	 is	 immers	 ruimtelijk	 efficiënter	 en	
leidt	 tot	 meer	 ontwikkelruimte	 voor	 andere	
functies	 in	 De	 Nieuwe	 Kern.	 De	 partijen	
onderkennen	dat	de	realisatie	en	exploitatie	van	
de	 parkeergarage	 leidt	 tot	 een	 negatieve	
businesscase	en	dat	deze	onderdeel	 is	van	de	te	
verrekenen	kosten.	

In	de	SOK	zijn	verder	afspraken	gemaakt	over	de	
financiële	 verdeling	 van	 kosten	 en	 opbrengsten	
binnen	 de	 grenzen	 van	 het	 complex	De	Nieuwe	
Kern.	 Deze	 financiële	 verdeling	 is	 berekend	
conform	 de	 regels	 van	 een	
(schaduw)exploitatieplan.	 De	 uitkomsten	 van	
berekening	 vormen	 de	 basis	 van	 de	 financiële	
afspraken	tussen	de	gemeente	Ouder-Amstel	en	
de	grondeigenaren	omtrent	de	verdeling	van	de	
kosten	 en	 opbrengsten.	 De	 afspraken	 worden	
vastgelegd	 in	 anterieure	 overeenkomsten.	
Conform	 de	 huidige	 planning	 zullen	 de	
anterieure	 overeenkomsten	 in	 2020/2021	
ondertekend	 worden.	 In	 de	 SOK	 is	 opgenomen	
dat	de	aanleg	van	sportvoorzieningen	 (zoals	het	
Amsterdams	gemeentelijk	sportpark	bovenop	de	
SMH	 en	 een	 tijdelijke	 sportpark)	 buiten	 de	
verevening	 worden	 gehouden.	 De	 gemeente	
Amsterdam	 zal	 deze	 voor	 eigen	 rekening	 en	
risico	realiseren	en	exploiteren.	




