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Dienst Zuidas en AM tekenen erfpachtaanbieding 

ontwikkeling 75 woningen 

Op dinsdag 16 april ondertekenen Dienst Zuidas en AM de erfpachtaanbieding voor 
de ontwikkeling van 75 woningen in deelgebied Kop Zuidas, ten oosten van de RAI. 
Deze woningen worden gebouwd aan de Zuidelijke Wandelweg. Naar verwachting 
start de bouw eind 2013. 
 
Op 5 juni 2012 hebben de partijen, inclusief COD, al een Letter of Intent ondertekend voor 
de gefaseerde ontwikkeling van deze woningen. Deze overeenkomst was een uitwerking 
van een ontwikkelrecht dat in het verleden in dit gebied is verkregen. COD, AM en Dienst 
Zuidas onderzoeken gezamenlijk hoe het overig deel van het ontwikkelrecht voor nog 175 
woningen in Kop Zuidas vorm gegeven kan worden.  
 
De woningen in H4 en H5 hebben woonoppervlakten vanaf circa 60 m2 tot circa 100m2. 
De verhuur richt zich daarmee voornamelijk op een doelgroep in het middensegment. De 
realisatie van de woningen en parkeergarage is in handen van BAM Woningbouw en BAM 
Civiel. Architect van het complex is Studioninedots. Beoogd belegger is Bouwinvest 
(Dutch Residential Fund). 
 
In Kop Zuidas vinden diverse ontwikkelingen plaats. Recent is het gebouw Flow 
opgeleverd, met een school en diverse voorzieningen. Verder start COD dit jaar met de 
bouw van het hotel voor Motel One. Het hotel is in 2015 gereed en wordt in belegging 
genomen door Union Invest. Ook krijgen kleinschalige (tijdelijke) initiatieven er een plek, 
zoals een openbaar toegankelijke bomentuin. 
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Noot voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Dienst Zuidas 
Frederijk Haentjens, woordvoerder 
T: +31 (0)6 54 97 50 21 
E: fhs@zuidas.nl 
W: www.zuidas.nl 
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AM 
Michel Westbeek, directeur communicatie 
T: +31 (0)30 609 7369 
 E: michel.westbeek@am.nl   
W:  www.am.nl  
 
COD 
Gert-Wim Bos 
T: +31 (0)20 26 21212 
E: gert-wim@cod.nl 
W: www.cod.nl 
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