
Het plan OpZuid is gelegen tussen de Gershwinlaan en de Boelelaan in Amsterdam, en vormt een onderdeel van de grootschalige 

ontwikkelingen aan de Zuidas. Binnen de zakelijke stedenbouwkundige opzet vormt het ontwerp van diederendirrix een riante oase. Rond 

een groene binnentuin zijn twee symmetrische gebouwdelen gevouwen. Door de terrasvormige opbouw opent het geheel zich naar de zon 

en naar het uitzicht op de aangrenzende Boelegracht. De twee bouwblokken zijn in de voorgevel met elkaar verbonden door verlengde 

balkons. Deze vormen een onderbreking van de formele buitenschil en bieden de voorbijganger een doorzicht op de binnentuin. 

OpZuid speelt in op een behoefte aan ruime appartementen met buitenruimte in Amsterdam. Het gebouw bevat 46 appartementen, sterk 

variërend in grootte en type: studio’s, stadswoningen, royale appartementen en penthouses. De woningen in het gebouw hebben een riant 

terras op het zuiden, de grootste zelfs twee. De ordening van deze terrassen rond de binnentuin zorgt voor een woonsfeer met allure. 

Karakteristieke elementen als het metselwerk, de zandkleurige betonbanden, de grote verdiepingshoogten, de transparante entreehallen en 

het vele glas dragen bij aan het bijzondere, on-Hollandse voorkomen van het gebouw. 

Door het openwerken van het bouwblok voegde diederendirrix een grote kwaliteit toe aan het stedenbouwkundig plan. De binnentuin is met 

zorg ontworpen door landschapsarchitect Niek Roozen, langs de terrassen zijn randen met beplanting gemaakt en de niet beloopbare daken 

zijn als groendak ingericht. Zo is de hele binnenruimte bekleed met groen. 
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musa katendrecht . diederendirrix architecten  

 

“het beste van twee werelden” 

 

groene woonoase in zakelijke omgeving 

Het plan OpZuid is gelegen tussen de Gershwinlaan en de Boelelaan in Amsterdam, en vormt een onderdeel van de 

grootschalige ontwikkelingen aan de Zuidas. Binnen de zakelijke stedenbouwkundige opzet vormt het ontwerp van 

diederendirrix een riante oase. Rond een groene binnentuin zijn twee symmetrische gebouwdelen gevouwen. Door de 

terrasvormige opbouw opent het geheel zich naar de zon en naar het uitzicht op de aangrenzende Boelegracht. De twee 

bouwblokken zijn in de voorgevel met elkaar verbonden door verlengde balkons. Deze vormen een onderbreking van de 

formele buitenschil en bieden de voorbijganger een doorzicht op de binnentuin.  

 

OpZuid speelt in op een behoefte aan ruime appartementen met buitenruimte in Amsterdam. Het gebouw bevat 46 

appartementen, sterk variërend in grootte en type: studio’s, stadswoningen, royale appartementen en penthouses. De 

woningen in het gebouw hebben een riant terras op het zuiden, de grootste zelfs twee. De ordening van deze terrassen 

rond de binnentuin zorgt voor een woonsfeer met allure. Karakteristieke elementen als het metselwerk, de zandkleurige 

betonbanden, de grote verdiepingshoogten, de transparante entreehallen en het vele glas dragen bij aan het bijzondere, 

on-Hollandse voorkomen van het gebouw.  

 

Door het openwerken van het bouwblok voegde diederendirrix een grote kwaliteit toe aan het stedenbouwkundig plan. De 

binnentuin is met zorg ontworpen door landschapsarchitect Niek Roozen, langs de terrassen zijn randen met beplanting 

gemaakt en de niet beloopbare daken zijn als groendak ingericht. Zo is de hele binnenruimte bekleed met groen. 

 

beschutting en flexibiliteit 

OpZuid speelt in op een behoefte aan luxe appartementen met een riante buitenruimte in Amsterdam. De woningen in het 

gebouw hebben elk een groot terras op het zuiden, de grootste zelfs twee. De ordening van deze terrassen rond de 

binnentuin, zorgt voor een beschutte, groene wereld waar de bewoners zich kunnen onttrekken aan de drukte. Het gebouw 

maakt het beste van twee werelden toegankelijk: riante groene buitenruimte middenin de dynamiek van de stad.  

 

Het gebouw bevat 46 appartementen, sterk variërend in grootte en type. Er zijn studio’s, stadswoningen, royale 

appartementen en penthouses. De nieuwe bewoners waren intensief betrokken bij de uitwerking van het ontwerp en de 

verfijning van details. Binnen het plan was een hoge mate van flexibiliteit van inrichting mogelijk. Dat bood logistieke en 

ruimtelijke uitdagingen. Diederendirrix bleef intensief betrokken tot in de laatste fases zodat de architectonische kwaliteit 

van een hoog niveau kon worden voortgezet tot in alle details.  

 

mediterrane sfeer 

De vormgeving en materialisering van OpZuid roepen een mediterrane sfeer op. Niet alleen de binnentuin is met zorg 

ingericht, ook zijn langs de terrassen randen met beplanting gemaakt en zijn groendaken toegepast. De buitengevels 

hebben een verticaal ritme van ramen en terugspringende vlakken in zandkleurige baksteen. Horizontale betonbanden in 

dezelfde tint omringen het gebouw. Rond de binnentuin is meer glas toegepast in gekleurde aluminium kozijnen. De 

zwevende balkons in de voorgevel zijn afgeschermd met gezeefdrukte glasplaten.  

 

Het gebouw is tot stand gekomen in een periode van crisis. De budgetten stonden onder druk, wat veel flexibiliteit en 

creativiteit vroeg van de architect, bouwer en opdrachtgever. Gezamenlijk zijn zij erin geslaagd een fraai gebouw te 

realiseren met een hoog afwerkingsniveau. Een gebouw met een bijzonder, on-Hollands voorkomen.  

 

samenwerking 

Met het project OpZuid hebben diederendirrix architecten en de opdrachtgever Zuidschans CV een luxueus woongebouw 

gerealiseerd. De crisistijd vroeg om flexibiliteit en creativiteit van zowel de opdrachtgever als de architect en de bouwer. 

Budgetten en planning stonden onder druk. Door een goede en intensieve samenwerking is het hoge ambitieniveau alsnog 

waargemaakt. Opdrachtgever, bouwer en architect, maar ook de actief betrokken bewoners, zijn zeer tevreden met het 

resultaat.

 



Opdrachtgever Zuidschans CV

Projectteam Bert Dirrix, Timo Keulen, Remco Mulder, Niels Ponjee, Nanda Peeters, Marc Verhoef, Pieter Segers, Wendy Matthijssen 

Adviseur constructie Ingenieursbureau Goudstikker - de Vries bv

Adviseur installaties Huygen Installatie Adviseurs bv, Rotterdam

Adviseur bouwfysica en akoestiek Caubergh-Huygen Raadgevende Ingenieurs bv 

Aannemer BAM Woningbouw

Programma 46 appartementen

Brutovloeroppervlakte 6.000 m2

Oplevering 2014
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