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Bij de Zuidas en het Zuidasdok bestaat een voortdurende wisselwerking
tussen besluitvorming en planontwikkeling. Over de transformatie van de
Zuidas tot nieuw stedelijk centrum kan Amsterdam zelf beslissen. Voor de
realisatie van het Zuidasdok om de infrastructuur van wegen en sporen in te
passen in de stad, is samenwerking nodig tussen gemeente, regio en Rijk.
Aanvankelijk lijkt ook voor private partijen een grote rol weggelegd. Het zoeken naar samenwerking, zowel met publieke als private partijen, loopt als
een rode draad door de historie van het Zuidasdok. Deze zoektocht wordt
beïnvloed door de almaar veranderende tijdgeest en steeds wisselende
actoren.
De auteurs van dit boek zijn, deels overlappend, direct betrokken geweest
bij het planproces van het Zuidasdok: van de uitwerking van het Masterplan
Zuidas in 1999 tot aan de voorkeursbeslissing voor het Zuidasdok in 2012. Dat
maakt De Dokwerkers tot een uniek boek dat ’van binnenuit’ is geschreven,
gebaseerd op eigen ervaringen en interviews met andere betrokkenen.
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Gezamenlijkheid aan overheidszijde is
nodig om het Zuidasdok mogelijk te maken als een volledig publiek project. Om
die gezamenlijkheid te bereiken, moet het
Zuidasdok ook een Haags project worden.

De vastgoedmarkt stort volledig in.
In de zoektocht naar een maakbaar,
haalbaar en betaalbaar besluit moet
de afhankelijkheid van de gronduitgifte
worden geelimineerd. Voor een plan dat
te financieren is met het publieke geld
dat beschikbaar is, moet het breiwerk uit
elkaar.
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Een plan voor het Zuidasdok waar de
betrokken overheden, ieder vanuit hun
eigen afweging, bereid zijn een bijdrage
te nemen in de kosten, baten en de risico’s, leidt uiteindelijk tot het gezamenlijk
besluit.
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Een voorkeursbesluit is een resultaat
van onderhandeling. Hoe wordt er tot de
gezamenlijke uitwerking gekomen? Hoe
raken betrokken partijen daadwerkelijk
met elkaar verbonden?
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procesmanager en consultant bij ARCADIS

Bert van Eekelen

BEGRIJPEN IN WELKE FILM JE ZIT
Met dit boek willen wij, de drie auteurs, beschrijven welke
aspecten er hebben gespeeld bij de ontwikkeling van de
Zuidas in het algemeen en het Zuidasdok in het bijzonder.
We doen dat grotendeels op basis van eigen ervaringen,
aangevuld met literatuuronderzoek en de vele interviews
die we gehouden hebben. We schrijven het verhaal dus van
binnenuit, vanuit de keuken van het project. Het maakt dit
boek wezenlijk anders dan dat van een buitenstaander die
door ‘de etalageruit naar binnen gluurt’.
We beogen zoveel mogelijk een waarheidsgetrouwe
reconstructie van de ontwikkelingen rondom Zuidas
en Zuidasdok te schetsen, zonder te willen oordelen
of veroordelen. In het verhaal is er plaats voor de
verschillende invalshoeken en zienswijzen die hebben
bestaan gedurende de lange geschiedenis van het
project. Het verhaal getuigt over de invloed van
menselijk handelen. Maar ook de invloed van tijdgeest en
maatschappelijke ontwikkelingen schetsen we.
We hebben dit verhaal geschreven voor de direct en
indirect betrokkenen bij de Zuidas. Maar het boek is zeker
ook interessant voor anderen, zoals mensen die vakmatig
betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling en het realiseren
van infrastructuur. Denk aan projectmanagers op deze
terreinen. Verder zal iedereen die meer wil weten over de
processen die spelen binnen dergelijke grootschalige en
complexe projecten, het verhaal zeker met interesse lezen.
Op onze eigen rol op de Zuidas en hetgeen we hebben
geleerd tijdens onze periode daar, gaan we hierna kort in.

Als manager Integraal Ontwerp was ik de
rechterhand van de opeenvolgende projectdirecteuren en rijksvertegenwoordigers van het
Zuidasdok. Vanaf de beoogde oprichting van de
Zuidasonderneming in 2005 tot aan de totstandkoming van de uiteindelijke voorkeursbeslissing
in 2012, heb ik daardoor dicht bij het vuur gezeten wat de besluitvorming rond het Zuidasdok
betreft. Het werken op de Zuidas heeft voor mij
twee zaken samengebracht. Aan de ene kant
zijn er veel parallellen met mijn ervaringen in
de stadsvernieuwing van Rotterdam in de jaren
tachtig. Maar er is zeker ook een belangrijke link
met mijn jarenlange ervaringen bij de uitbreiding en inpassing van grootschalige infrastructuur voor wegen en sporen op de luchthaven
Schiphol. Ik heb het voorrecht de taal van beide
werelden te verstaan.
Het werken aan het Zuidasdok was complex en
uitdagend, maar ook regelmatig frustrerend. Het
project bevindt zich op het snijvlak van stedelijke
herstructurering en inpassing van hoofdinfrastructuur. Dit betekent dat er veel partijen
betrokken zijn, met ieder hun eigen belangen.
De samenwerking is daardoor te kenmerken
als ‘competitieve coöperatie’. Het belang van de
eigen organisatie staat bij de meeste betrokkenen steeds voorop, de belangen van anderen
zijn minder interessant. Of - wat lastiger is – die
belangen worden vaak niet voldoende gekend.
Dit is niet onlogisch, maar maakt het moeilijk om
tot acceptabele oplossingen te komen.
Natuurlijk is dit niet het hele verhaal. Anders
was er nu geen bestuursovereenkomst voor het
Zuidasdok geweest. Ik werkte tijdens mijn periode op de Zuidas samen met toegewijde mensen

die niet uitsluitend het belang van hun eigen
organisatie voorop stellen en beducht zijn voor
waardevernietiging en gedoe. Deze ‘Dokwerkers’ beseffen dat het bij een dergelijk complex
project uiteindelijk toch om mensenwerk gaat:
ondanks de omvang van de investeringen en
de grote belangen die er spelen. Mensenwerk
brengt met zich mee dat je elkaar moet leren
kennen, begrijpen en respecteren om resultaat
te bereiken.
Zuidasdok was geen project, maar een zoektocht
naar eigenaarschap. Het was een zoektocht naar
het ene moment waarop al die verschillende betrokkenen hun stukje van de puzzel wilden leggen. Het was een zoektocht naar de puzzelstukjes zelf. Zowel inhoudelijk als qua inzicht in het
proces moest ook ik ‘door mijn eigen plafond’
durven te gaan. Je stoot immers onvermijdelijk
steeds je hoofd als je je horizon niet verbreedt.
Met mijn medeauteurs Remko en Sebastiaan
heb ik het hier regelmatig over gehad. Samen
hebben we besloten om onze inzichten en ervaringen om te zetten in een boek. Zodat mensen
die dit lezen en zelf te maken hebben met een
dergelijke zoektocht, beter kunnen begrijpen in
welke ‘film’ zij zitten.
Ook het gezamenlijk schrijven van het boek, het
houden van de vele interviews en het analyseren
van de enorme hoeveelheden beschikbare informatie, heeft weer veel nieuwe inzichten opgeleverd. Ik probeer deze inzichten toe te passen in
mijn dagelijkse praktijk bij ARCADIS. Bovendien
diep ik de inzichten verder uit in een promotieonderzoek naar bestuurscultuur en besluitvorming
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. De
Zuidas laat mij dus voorlopig nog niet los.
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Directeur Ontwikkeling bij NS Stations

Remko Schnieders

Sebastiaan de Wilde

DE ZUIDAS IS NIET ZOMAAR EEN PROJECT
Tussen 2000 en 2010 ben ik intensief betrokken
geweest bij de ontwikkeling van het Zuidasdok.
Ik heb in verschillende rollen de bestuurlijke
besluitvorming aan publieke en private kant van
dichtbij meegemaakt. De eerste keer gebeurde
dit toen ik als procesmanager betrokken was bij
een eerste gezamenlijke studie van de gemeente
en het Rijk naar de ontwikkelingsmogelijkheden
van de Zuidas. Mijn rol was gericht op het faciliteren van de besluitvorming tussen de diverse
partijen. Ik wist wat er ‘in het veld’ speelde en
gebruikte die kennis om de samenwerking tussen partijen tot stand te brengen.
De omvang en complexiteit van het project heb
ik lange tijd als on-Nederlands ervaren. Het
bijzondere aan de Zuidas is dat het niet zomaar
een project is. In feite is het een verzameling van
infrastructuur-, stations- en gebiedsontwikkelingsprojecten met allemaal een eigen problematiek. Dit is een van de redenen waarom Rijk,
gemeente en later ook provincie en stadsregio
zoveel tijd en aandacht hebben besteed aan
het bepalen van de scope van het gezamenlijke project. Mede door de complexiteit van de
opgave en de onderlinge afhankelijkheden van
de verschillende deelprojecten, was de scope
regelmatig onderwerp van discussie. Die discussie raakte aan de vraag wie het nu feitelijk voor
het zeggen heeft rondom Zuidas en Zuidasdok.
Het bevestigde bij private partijen het beeld van

de overheid als veelkoppig monster.
Het vraagstuk van het eigenaarschap ging
voorbij aan de enorme potentie van het gebied.
De grondexploitatie van de Zuidas liet vanaf de
eerste dag positieve resultaten zien. Daarmee
was er een duidelijke basis om de investering in
een Zuidasdok te rechtvaardigen. De belangrijkste driver achter de succesvolle grondexploitatie
was de aantrekkingskracht van het gebied bij het
(internationale) bedrijfsleven. De vraag die ik,
maar ook anderen, zich vaak hebben gesteld, is
waarom het dan zolang heeft geduurd voordat
een besluit over het Zuidasdok mogelijk was? Ik
denk dat een reden is geweest dat de discussie
over doel en middelen verkeerd is gevoerd. Het
Dokmodel leek op een bepaald moment niet langer het middel om een internationale toplocatie
voor wonen en werken te realiseren, maar een
doel op zichzelf.
De vastgoedcrisis en het afhaken van de private
partijen, zorgde ervoor dat het aanvankelijk
uitgewerkte Zuidasdok niet langer levensvatbaar
was. Het advies van de rijksvertegenwoordiger
heeft vervolgens de basis gelegd voor een nieuw
wenkend perspectief. Met het voorkeursbesluit
is de ontwikkeling van de Zuidas in een nieuwe
fase beland. Alle inspanningen om een Zuidasdok te ontwikkelen, zijn hiermee uiteindelijk niet
voor niets geweest.
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DE ZUIDAS ALS RODE DRAAD
Op de Zuidas komt voor mij veel samen, zowel
qua privé als qua werk. De eerste zeven jaren
van mijn leven woonde ik in het nabijgelegen
Buitenveldert, de jaren tot en met mijn studie in
het Amsterdam Zuid van Berlage en inmiddels
woon ik alweer zes jaar in de Rivierenbuurt. De
Zuidas is dus een onderdeel van mijn leefomgeving. Ik heb de meeste gebouwen in het gebied
gebouwd zien worden.
De Zuidas is ook de rode draad in mijn carrière.
Mijn afstudeerscriptie voor Civiele Techniek aan
de TU Delft ging over de mogelijkheid om het
treinemplacement van Den Haag Centraal te
overbouwen. Het overbouwen van sporen vormde in die tijd een nieuw fenomeen. Bij alle grote
stationsprojecten op dat moment waren er plannen voor. Aansluitend op mijn afstuderen kreeg
ik de kans om op dit onderwerp te promoveren.
De Zuidas was op het gebied van overbouwen het
grootste project in zijn soort: ook internationaal.
Het was bovendien om de hoek van waar ik was
opgegroeid. Tijdens mijn promotieonderzoek
was ik werkzaam bij Movares. Bij Movares stond
ik mede aan de basis van het Stapeldok. Ik werkte tussen 2001 en 2005 mee aan diverse (deel-)
studies naar de ontwikkeling van het Dok. Dat
deed ik ook voor de private partijen. Sinds 2008
werk ik bij NS en ben ik onder andere projectmanager voor de ontwikkelingen rondom de Zuidas.
Ik heb in die rol de nieuwe entrees van station
Amsterdam Zuid ontwikkeld. Ook heb ik aan de

vele studies en ontwerpvarianten mee mogen
werken op weg naar de voorkeursbeslissing.
Het werken aan de Zuidas is een waar feest.
Meer complexe projecten dan dit vind je bijna
niet. Zeker niet als je de combinatie van politiek
en vakinhoud in ogenschouw neemt. Het werken
aan de Zuidas is ook iets wat je met vele anderen
doet. Iedereen wordt gedwongen zijn kennis en
kunde maximaal in te zetten, juist omdat de lat
zo hoog ligt. Het gaat bij Zuidas en Zuidasdok
om een van de grootste infraprojecten van het
Rijk, het snelst groeiende station van Nederland
en het toekomstige tweede stadscentrum van
Amsterdam. In dat speelveld worden de andere
‘Dokwerkers’ collega’s: ook als ze voor andere
organisaties werken. Samenwerken aan dit
project gaat verder dan het inbrengen van eigen
belangen. Over samenwerken gesproken: de
samenwerking met Bert en Remko voor dit boek
heeft me veel verdieping gebracht, maar zeker
ook veel plezier door het ophalen van herinneringen.
Dit boek geeft inzicht hoe zaken werken, waarom
goede oplossingen niet altijd worden gekozen,
waarom en hoe beslissingen werkelijk tot stand
komen. Voor ons als auteurs biedt het prima
bagage voor de uitdagingen die hier en bij andere
projecten gaan komen. Deze bagage en inzichten
delen we graag met anderen.
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Op maandag 9 juli 2012 is het zover. Vier bestuurders
zetten hun handtekening onder de bestuursovereenkomst
voor het Zuidasdok. Het gaat om Melanie Schultz van
Haegen, op dat moment demissionair minister van
Infrastructuur en Milieu, Maarten van Poelgeest,
wethouder Ruimtelijke Ordening van Amsterdam, Elizabeth
Post, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland,
en Michel Bezuijen, portefeuillehouder verkeer van de
stadsregio Amsterdam. Met hun handtekening bevestigen
zij het besluit dat een van de bekendste snelwegen van het
land - de ringweg A10 Zuid bij Amsterdam - ondergronds
zal brengen. Ook het station Amsterdam Zuid zal door dit
besluit ingrijpend worden aangepast.

Animatie vanuit vogelvluchtperspectief: de
Zuidas, strategisch gelegen tussen Schiphol en
het historische centrum van Amsterdam

HET MAG!
Er schuilen nog andere addertjes in het gras. Eind mei 2012 besluit de Tweede Kamer welke
projecten na de val van het kabinet Rutte I controversieel worden verklaard. Over deze projecten mag het dan demissionaire kabinet geen besluit meer nemen. Die besluitvorming wordt
dan doorverwezen naar een nieuw kabinet. Of de uitgangpunten voor de doorverwezen plannen dan ongewijzigd blijven, is de vraag. Onder andere het tunnelproject de Nieuwe Westelijke
Oeververbinding (NWO) bij Rotterdam wordt controversieel verklaard. Het krijgt als gevolg
hiervan met vertraging te maken. Zal het Zuidasdok een zelfde lot ten deel vallen? De opluchting bij alle betrokkenen is groot als het project ‘door’ mag van de Tweede Kamer.
De ondertekening van de bestuursovereenkomst op 9 juli 2012

Foto’s: Fanneke Faasen, Dienst Zuidas

Het besluit ligt al sinds het bestuurlijk overleg van 9
februari 2012 in het verschiet. Toch blijkt het nog een hele
opgave om tot de uiteindelijke bestuursovereenkomst
te komen. De bestuurders zijn het over de inhoud van de
plannen en de financiële bijdragen van de vier overheden
wel eens. Maar over de verdeling van de financiële
risico’s dient nog verder onderhandeld te worden.
Sinds de ervaringen met de Noord/Zuidlijn zijn deze
risico’s een heikel punt in Amsterdam. Zeker als het om
tunnelprojecten gaat.

Begin juli - vlak voor de ondertekening van de bestuursovereenkomst - dreigt een serie artikelen in Het Parool de opinie rond het project te beïnvloeden.
De artikelen, die terugblikken op de lange periode van planontwikkeling van de Zuidas, zijn
scherp en negatief van aard. De Dienst Zuidas en het projectbureau Zuidasdok staan op
scherp. Ze bereiden zich voor op vragen uit de Tweede Kamer en de Amsterdamse gemeenteraad. Die blijken er echter nauwelijks te zijn. En er is ook positieve publiciteit. Een artikel over
Zuidas en Zuidasdok in de Volkskrant van 7 juli 2012 schetst een veel gunstiger beeld van het
project. De gemeente Amsterdam en het Rijk zijn blij met de bestuursovereenkomst en laten
dat weten in het verhaal.
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HOE ZIT HET: ZUIDAS, ZUIDASDOK EN DE VERSCHILLENDE BETROKKEN ORGANISATIES
Amsterdam stelt in 1998 een Masterplan vast
voor de Zuidas. Dit is richtinggevend voor de
beoogde ontwikkeling van het gebied. Het Masterplan bevat de zogenoemde ‘eindbeelden’ van
de toekomstige gebiedsontwikkeling die de gemeente nastreeft voor de Zuidas. Deze eindbeelden worden natuurlijk niet vanzelf werkelijkheid.
Daarom richt Amsterdam een gemeentelijk
projectbureau Zuidas op. Dit bestaat grotendeels
uit medewerkers van de verschillende diensten

Het projectbureau Zuidas houdt zich vanaf dat
moment ook bezig met de inrichting en bemensing van de Zuidsasonderneming in oprichting.
Projectbureau Zuidas en de Zuidasonderneming
in oprichting hebben ook dezelfde directeur.

van de stad. Het projectbureau richt zich op
de ontwikkeling van de Zuidas. Het ontwikkelt
samen met de Dienst Ruimtelijke Ordening van
Amsterdam ook plannen om de A10 en de spoorinfrastructuur in te passen in het gebied. Dit zou
moeten gebeuren door deze hoofdinfrastructuur
ondergronds te brengen in een Dok. Het projectbureau Zuidas overlegt hierover met Rijkswaterstaat en ProRail, tot wier domein respectievelijk
de A10 en de spoorinfrastructuur behoren.
Rijk en gemeente besluiten in 2005 om een
Zuidasonderneming op te richten om deze
inpassing te realiseren. Zowel het ministerie
van Financiën als Amsterdam zal participeren in
de onderneming, maar private partijen moeten
binnen de onderneming het voortouw nemen. De
onderneming moet de inpassing van de infrastructuur voorbereiden en tot uitvoering brengen. Later wordt de onderneming in oprichting
ook verantwoordelijk voor de planvorming voor
de ontwikkeling van station Amsterdam Zuid en
voor het realiseren van vastgoed op het Dok. De
grondopbrengsten van dit te realiseren vastgoed
moeten het Dok financieren. De projectorganisatie Zuidasdok bereidt de komst van de Zuidasonderneming voor. Deze projectorganisatie
gaat later weer op in het projectbureau Zuidas.

wikkeling op de Zuidas in deze publiek-private
onderneming. Het mag niet baten. In 2008
wordt definitief duidelijk dat de publiek-private
samenwerking niet van de grond gaat komen. Dit
betekent het einde van de Zuidasonderneming in
oprichting. Ongeveer gelijktijdig wordt het projectbureau Zuidas omgevormd tot de gemeentelijke Dienst Zuidas. Rijksadviseurs moeten
ondertussen verkennen of en onder welke condities plannen voor het Zuidasdok als samenwerking tussen publieke partijen haalbaar zijn.
In 2010 wordt het projectbureau Zuidasdok
ingericht. Ditmaal gaat het om een gezamenlijke
projectorganisatie van Rijkswaterstaat, ProRail
en de Dienst Zuidas Amsterdam. De gemeente
Amsterdam, het ministerie van Infrastructuur
en Milieu, de provincie Noord-Holland en de
stadsregio Amsterdam zijn opdrachtgevers van
de nieuwe organisatie. Deze projectorganisatie
Zuidasdok legt de opdrachtgevers in 2012 een
voorstel voor het Dok voor waarmee de betrokken organisaties allemaal kunnen instemmen.
Op het moment van het uitkomen van dit boek
werkt het projectbureau Zuidasdok aan de
aanbesteding van de tunnels voor de A10 en de
aanpassingen aan het station.

De oprichting van de Zuidasonderneming verloopt moeizaam. Om de private partijen over de
streep te trekken, wordt zelfs gesproken over
het onderbrengen van de complete gebiedsont-

Werkgebied van de Dienst Zuidas Amsterdam,
met een overzicht van deelgebieden in de
Flanken ten noorden en ten zuiden van de dijk
met hoofdinfrastructuur voor A10 en sporen

DE LANGE WEG
Sinds 1998 zet Amsterdam haar zinnen op het ondergronds brengen van de wegen en sporen
op de Zuidas. Er worden vele plannen gemaakt. Amsterdam onderneemt diverse pogingen om
het Rijk tot medewerking te bewegen. De gemeente is bereid ver te gaan voor haar Zuidasdroom. Vriend en vijand moeten worden overtuigd. Tal van mensen strijden voor de ambities.
De planvorming op de Zuidas is geen resultaat van koele beslissingen die louter op rationele
gronden worden genomen. Hoewel uiteindelijk zakelijke afwegingen de doorslag geven, voeren emoties regelmatig de boventoon in het jarenlange proces dat voorafgaat aan de uiteindelijke besluitvorming in 2012. Het Amsterdamse enthousiasme werkt aanstekelijk. Maar de
vraag wie moet opdraaien voor de hoge kosten en risico’s die gepaard gaan met het ondergronds brengen van snelwegen, treinen en metro’s, blijft lange tijd moeilijk te beantwoorden.
Vooral omdat het om een unieke opgave gaat. Nergens in Europa liggen op zo’n strategische
plek in de stad doorgaande autosnelwegen én een station met drukke spoorlijnen gebroederlijk naast elkaar. De samenwerking tussen de betrokken overheden van stad, regio en Rijk (en
zijn taakorganisaties Rijkswaterstaat en ProRail) om de infrastructuur ondergronds te brengen, moet ter plekke worden uitgevonden. Pas als dat is gelukt, kan er een definitief besluit
worden genomen.
Het Rijk is gedurende de jaren van planontwikkeling terughoudend over de hoogte van zijn
bijdrage voor de infrastructuur door de Zuidas. Het Rijk wil niet verder gaan dan de kosten
voor uitbreiding van sporen en wegen. In zijn calculaties gaat het Rijk niet uit van ondergrondse aanleg. Uitgangspunt voor de berekeningen is een goedkopere aanleg boven de grond, op
de dijk. Amsterdam moet de meerkosten voor het ondergronds brengen van bestaande én
nieuwe infrastructuur zelf regelen. Die meerkosten kan Amsterdam (deels) financieren uit de
opbrengsten van de gebiedsontwikkeling op de Zuidas. Bij de plannen om wegen en sporen
ondergronds te brengen, moet vooral het realiseren van een grote hoeveelheid vastgoed bo-
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venop de spoortunnels het nodige geld in het
laatje brengen.
In de periode tot 2008 wordt er op de Zuidas
druk gesleuteld aan manieren om private
financiers en ontwikkelaars bij het project
te betrekken. Het besluit van 9 juli 2012 is
echter uitsluitend een overeenkomst tussen
overheden. 1,4 Miljard euro mag de uitvoering van het project gaan kosten. Hiervan
neemt het Rijk circa 1 miljard euro voor zijn
rekening. De stadsregio Amsterdam en de
provincie Noord -Holland zijn samen goed
voor 200 miljoen euro. De gemeente Amsterdam staat voor een zelfde bedrag aan de lat.
Inhoudelijk wijkt het besluit af van de eerdere plannen. Het station wordt weliswaar aangepast en uitgebreid, maar de sporen blijven
liggen waar ze liggen. Van vastgoed boven de
sporen is geen sprake meer.
Zuidas anno 2010, met aan de linkerzijde de
zuidkant met ABN AMRO, Mahler en Symhony
en rechts de noordkant met het WTC, het
Atrium en de rechtbank. Links aan de horizon
(achter de Nieuwe Meer) ligt Schiphol

VOORKEURSBESLISSING

Het besluit dat wordt bekrachtigd in de
bestuursovereenkomst, is een zogenoemde
voorkeursbeslissing. Daarmee volgt de verkenning van alternatieven voor het Zuidasdok
de aanbevelingen van de Commissie Elverding. De Commissie Elverding komt in 2008 met een
advies om de besluitvorming bij grote projecten te verbeteren en te versnellen. Projectorganisaties moeten onder andere de verkenning – de eerste fase van een project - door middel
van een nieuw soort proces doorlopen. De verkenningsfase à la Elverding wordt afgesloten
met een bestuursovereenkomst. Deze overeenkomst bindt betrokken overheden om één
voorkeursplan verder in voorbereiding te nemen. Alternatieven zijn daarmee definitief van
tafel. Het vroegtijdige commitment aan één voorkeursplan (de voorkeursbeslissing), moet tot
versnelling leiden tijdens het verdere verloop van een project.
Met het tekenen van de bestuursovereenkomst voor het Zuidasdok, binden de overheden zich
aan afspraken over de ambities en doelstellingen voor het project. Maar zij binden zich ook
aan de inhoud van de plannen en de verdeling van risico’s, kosten en baten. De betrokken
overheden spreken bovendien af op welke wijze het project verder georganiseerd zal worden.
De bestuursovereenkomst zorgt voor duidelijkheid en stabiliteit. De overheden kunnen er bij
een toekomstige wisseling van een kabinet of College niet zomaar onderuit. Deze stabiliteit is
broodnodig om de plannen voor het Zuidasdok nu echt werkelijkheid te laten worden.
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CONSEQUENTIES VAN HET BESLUIT
Er staat de komende jaren nogal wat te gebeuren. Het ondergronds brengen van de A10
ter hoogte van de Zuidas, maakt uitbreiding
van deze snelweg mogelijk: van de huidige
tweemaal drie rijstroken plus spitsstroken
tot tweemaal zes stroken. Bovendien heeft
de minister van Infrastructuur en Milieu
een aanvullend besluit genomen om de
knooppunten Amstel en Nieuwe Meer aan
te passen. Hierdoor komt er een scheiding
tussen doorgaande verkeersstromen en
bestemmingsverkeer. Net zoals eerder bij
Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Den Bosch
is gebeurd. Daarmee zal de doorstroming
voor het doorgaand verkeer aanzienlijk
verbeteren.

Ligging van de Zuidas aan de ring A10

GROEI VAN HET STATION
Het ondergronds brengen van de A10 heeft meerdere voordelen. Capaciteitsuitbreiding van de
weg is er hier maar één van. Het maakt ook aanpassingen aan en uitbreiding van het huidige
station Amsterdam Zuid mogelijk. Het station en de sporen van trein en metro liggen op dit
moment ingeklemd tussen de beide rijbanen van de A10. Station Amsterdam Zuid is het snelst
groeiende station van Nederland. Hier worden in de toekomst net zoveel reizigers verwacht
als vandaag de dag op Amsterdam Centraal. Met de komst van de Noord/Zuidlijn in 2017 gaat
het aantal reizigers sterk toenemen.
Voor een goede overstap van en naar bussen en trams is nu geen ruimte in de directe nabijheid van het station. Daarvoor moeten reizigers over het Zuidplein van en naar de Strawinskylaan lopen. Met het ondergronds brengen van de A10 en het gedeeltelijk afgraven van
de huidige dijk komt het gecombineerde trein-/metrostation in de vrije openbare ruimte te
liggen. Er liggen straks brede stadsstraten ten noorden en ten zuiden van het station. Bussen,
trams, taxi’s, afhalers en wegbrengers kunnen daardoor dicht bij de stationsentrees komen.
Ook verbreding van de bestaande treinperrons, nieuwe metroperrons en uitbreiding van
stationsvoorzieningen als stationshallen, winkels, passages, trappen en roltrappen, wordt
mogelijk. Er komen 8500 extra fietsstallingsplaatsen, hetgeen noodzakelijk is om te voorkomen dat het groeiende aantal fietsen her en der in de openbare ruimte wordt gestald. Naast
alle aanpassingen ontstaat er bovendien de mogelijkheid om Amsterdam Zuid in de toekomst
uit te breiden met een treinperron en twee extra sporen.
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INTERNATIONALE TOPLOCATIE
Het genomen besluit biedt de stad Amsterdam de mogelijkheid om de Zuidas verder te ontwikkelen. Het gebied is nu een groeiende internationale kantorenlocatie. Uiteindelijk moet de
Zuidas een gemengd stedelijk centrum worden, met een goede mix van kantoren, woningen
en voorzieningen. Een dergelijke menging zorgt ervoor dat het een levendig centrum wordt.
Allerhande voorzieningen kunnen zich er dan succesvol vestigen. Door het ondergronds brengen van de snelweg, nemen het fijnstof en de geluidsoverlast in het centrum van de Zuidas
sterk af. Grootschalige woningbouw wordt daardoor mogelijk in het gebied. De ambitie is om
de Zuidas uiteindelijk uit te bouwen tot een nieuw, tweede stadscentrum van Amsterdam.
De Zuidas is uniek. Nergens in Nederland komen zoveel verschillende belangen samen als
op dat ene stukje Zuidas. Het gaat om de belangen van rijksoverheid, gemeente Amsterdam
en het internationale bedrijfsleven. Maar ook organisaties als de Vrije Universiteit, het VU
Medisch Centrum, de rechtbank, het RAI congrescentrum, Schiphol, NS, ProRail, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en de stadsregio Amsterdam hebben belang bij verdere
ontwikkeling van de Zuidas.
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werking en realisatie van het Dok. Deze organisatie moet ervoor zorgen dat er een Tracébesluit komt voor de uitbreiding en aanpassing van de A10. Ook de verandering van de bestemmingsplannen voor station Amsterdam Zuid en de stationsomgeving ligt op het bord van het
projectbureau. Daarbij zijn verdere onderzoeken voor een Milieu Effect Rapportage nodig.
Maar ook een dialoog met belanghebbenden over inpassing van het project in de omgeving,
hinderbeperking en bouwfasering.
Voor de bouw van de tunnels kan starten, moeten er vervangende fietsenstallingsplaatsen
komen. Parkeergarages moeten worden gesloopt, vele kabels en leidingen omgelegd, bomen
gerooid. Ook moet er vervangend oppervlaktewater worden gerealiseerd. De aanpassing van
de stationsomgeving is mede afhankelijk van het gereedkomen van de autotunnels. Pas als de
autosnelweg onder de grond verdwijnt, wordt de daadwerkelijke transformatie van de Zuidas
zichtbaar. Er zal naar verwachting nog tot omstreeks 2026-2028 aan de tunnels, het station
en de stationsomgeving worden gewerkt. De projectorganisatie Zuidasdok heeft dus nog een
periode van noeste arbeid voor de boeg, met veel overleg en afstemming. Maar de kogel is
door de kerk. De transformatie van de Zuidas is met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst onomkeerbaar geworden.
DE BETEKENIS VAN DE ZUIDAS ALS VESTIGINGSLOCATIE

VOORTSCHRIJDEND INZICHT EN SCHUIVENDE PANELEN
De ontwikkeling van de Zuidas heeft - toen deze eenmaal door de gemeente Amsterdam
was omarmd - nauwelijks tot discussie van betekenis geleid. Dit ligt voor het Zuidasdok wel
anders.
Inzichten, emoties, argumenten voor en tegen het Zuidasdok: ze veranderen met de jaren.
Gebiedsontwikkeling in combinatie met grote infrastructurele investeringen, leidt tot een
complexe opgave. Het is daardoor voor de betrokkenen lastig om de finesses van het dossier
te blijven overzien. De betrokken organisaties hebben ieder een eigen referentiekader. Als
gevolg daarvan kijken ze soms heel verschillend naar het project en de ambities. Een breed
gedragen, collectief beeld bestaat er dus niet. Het project is bovendien meerdere keren opnieuw ‘geframed’. In de lange periode van het begin van de planvorming tot aan de voorkeursbeslissing, zijn omstandigheden en inzichten meermaals veranderd.
In de periode 2005-2007 draait het rond het Zuidasdok vooral om grootschalige vastgoedontwikkeling. De groei en ontwikkeling van station Amsterdam Zuid is slechts een (bescheiden)
onderdeel van hoogdravende plannen. De financiële en economische bomen groeien tot
hoog in de hemel. De privatiseringsgedachte is op haar hoogtepunt. Opbrengsten uit gronduitgifte moeten de ondergrondse infrastructuur gaan bekostigen. Toch strandt de beoogde
publiek-private samenwerking. De uiteindelijke voorkeursbeslissing is gebaseerd op een
bestuursovereenkomst tussen uitsluitend overheden. Gronduitgifte en vastgoed maken dan
geen onderdeel meer uit van de business case.

EIND GOED, AL GOED?
Er is nog veel werk te doen. De in juli 2012 ondertekende bestuursovereenkomst is geen
begin, maar ook geen eindpunt. Het is een doorstart. De voorgaande fase stond in het teken
van een zoektocht om tot een voorkeursbeslissing voor de infrastructuur te komen. Met de
doorstart zijn Rijkswaterstaat, ProRail en de Dienst Zuidas Amsterdam gezamenlijk aan zet.
Samen vormen zij het projectbureau Zuidasdok, dat verantwoordelijk is voor de verdere uit-

De Zuidas is een gebied aan de zuidkant van
Amsterdam. Het bevindt zich als een corridor
tussen het Amsterdam Zuid van stadsarchitect
Berlage en de zuidelijke uitbreidingswijk Buitenveldert, ontworpen door architect Van Eesteren.
Aan de oostkant wordt de Zuidas begrensd door
de Amstel, aan de westkant door de Nieuwe
Meer en het Amsterdamse Bos.
Op de Zuidas werken in 2013 30.000 mensen
bij meer dan vierhonderd bedrijven. De helft
van de bedrijven is in buitenlandse handen. De
moederbedrijven zijn vooral gevestigd in de VS,
Engeland en Japan. Daaronder bevinden zich
bekende ondernemingen als Google. De helft
van de bedrijven in het gebied legt zich toe op
zakelijke, financiële of juridische dienstverlening. Naast de grote banken ABN AMRO en ING
zijn er grote advocaten- en accountantskantoren
gevestigd. Maar ook chemiereus AkzoNobel en
ingenieursbureau ARCADIS hebben het internationale hoofdkantoor op de Zuidas.
De verwachting is dat de werkgelegenheid op de
Zuidas in de periode tot 2030-2040 zal doorgroeien naar 50.000 tot 80.000 werknemers.
Daarmee evenaart de directe werkgelegenheid
op de Zuidas die van de luchthaven Schiphol.
Tachtig procent van de werknemers op de Zuidas
is hooggeschoold (minimaal HBO). Het aandeel
van de Zuidas in de Amsterdamse werkgelegen-

heid is zeven procent. Dat zal doorgroeien tot
tien procent in 2030-2040.

Nog eens 30.000 mensen volgen een universitaire studie op de Zuidas. Vijfduizend mensen
verzorgen er hoger onderwijs. In dit gebied
zijn de Vrije Universiteit, de Hogeschool van
Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam, de
Duisenberg School of Finance, de Hotelschool,
diverse internationale scholen en de Rietveld
Academie gehuisvest.
De Vrije Universiteit, het VU Medisch Centrum,
de rechtbank, het RAI congrescentrum en het
World Trade Center Amsterdam vestigden zich
al in het gebied toen de Zuidas formeel nog niet
bestond. Sindsdien zijn zij volop getransformeerd en gegroeid: deels uit zichzelf, deels door
de synergie die er op de Zuidas mogelijk is.
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Het huidige treinstation Amsterdam Zuid.
De perrons worden - zeker in de spits - steeds
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1999
2000
Stadig
2001
2002
2003

DE BETEKENIS VAN STATION AMSTERDAM ZUID
Station Amsterdam Zuid is het snelst groeiende
station van Nederland. Dagelijks gebruiken circa
100.000 reizigers het gecombineerde trein- en
metrostation. In 1998 waren dat er nog geen
10.000. Het aantal reizigers zal naar verwachting
in 2030 toegenomen zijn tot 250.000 per dag.
Na de opening van de Noord/Zuidlijn zal station
Amsterdam Zuid voor een belangrijk deel van de
reizigers een gelijkwaardig alternatief vormen

voor Amsterdam Centraal. De ligging van het
station aan de corridor Schiphol-AmsterdamAlmere-Lelystad en de gunstige verbinding met
Den Haag, Amersfoort, Eindhoven, Maastricht en
(via Utrecht en Arnhem) Duitsland, zijn van grote
betekenis. Toekomstige besluitvorming en ontwikkelingen in het Hogesnelheidsvervoer zullen
uitwijzen of hier een rechtstreekse verbinding
met Rotterdam, Brussel en Parijs bijkomt.

2004
5) VERWACHTINGEN EN
TELEURSTELLINGEN
OVER PPS

2005
2006

Cohen

2007
6) STUIPTREKKINGEN
2008
7) ER OOK EEN HAAGS
PROJECT VAN MAKEN

2009

8) BALANS TUSSEN
MOETEN, WILLEN EN
KUNNEN

2010

9) DE VOORKEURSBESLISSING

van Poelgeest

2011
2012

van der Laan
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1953

Bestuur van de Vrije Universiteit (VU) koopt grond van een boer.

1961

Opening Amsterdam RAI.

1964

Opening van het VU Medisch centrum.

1973

Opening van de Vrije Universiteit.

1974

Opening van het NMB-hoofdkantoor.

1977

Het kantongerecht verhuist naar locatie Parnassusweg.

1985

Opening World Trade Center.

1988

Onderzoek Nederlandse Spoorwegen naar sociale veiligheid rond de stations Amsterdam
Zuid/WTC en Amsterdam RAI.
Aanbeveling om zuidzijde tussen het station en Buitenveldert - ter hoogte van de daar
aanwezige sportvelden - te bebouwen.

1991

Besluit gemeenteraad om ABN AMRO toe te staan om te gaan bouwen op de Zuidas.

1992

Opening rechtbank Parnassusweg.

1992

College van B&W besluit nog eens 60.000 m2 bebouwing aan de zuidzijde van station
Amsterdam Zuid/WTC toe te staan.
Debat Zuidas: Wethouder Saris verdedigt het Amsterdamse beleid en houdt vast aan
prioriteit voor de IJ-oevers.

1999

Oplevering kantoor ABN AMRO.
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De gemeente Amsterdam maakt zich eind jaren zeventig
serieus zorgen over de vitaliteit van de binnenstad.
Bedrijven en andere organisaties worden steeds groter
en de mobiliteitsbehoefte groeit. Parkeerproblematiek
in het centrum leidt tot ergernis bij medewerkers van
bedrijven en hun bezoekers. Veel bedrijven trekken weg uit
de binnenstad omdat de gebouwen er niet meer voldoen
aan de eisen van die tijd. Tegelijkertijd gaan mensen
door toegenomen autobezit steeds verder van hun werk
wonen. Het begrip forens ontstaat. Gezinnen trekken weg
uit de steden en gaan wonen in dorpen in de nabijheid, of
soms nog verder weg. Dit alles heeft negatieve gevolgen
voor de binnensteden, waar naast bedrijfsruimte ook
woningen leeg komen te staan. Ook in Amsterdam is er in
de binnenstad een neergaande spiraal van ontvolking die
doorbroken moet worden.
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IJ-AS OF ZUIDAS?
De stadsvernieuwing van de tachtiger jaren kan de uittocht van bedrijven uit de binnenstad
niet keren. In een poging om deze ontwikkeling te keren, komt Amsterdam met de concepten
Noord/Zuidlijn en IJ-as. Later krijgt de IJ-as de naam IJ-oevers.
Met de ontwikkeling van de IJ-as stuurt de gemeente op drie doelstellingen. De gemeente
wil de bedrijventerreinen aan het IJ, die grotendeels verouderd en verwaarloosd zijn, onderdeel van de stad maken. Ook wil de gemeente de economische functie van de binnenstad
versterken. Ten slotte wil Amsterdam een nieuwe locatie ontwikkelen volgens internationale,
hoogwaardige maatstaven. Deze locatie moet aantrekkelijk zijn voor de financiële en de dienstensector. Baltimore, Boston, Toronto en ook Londen zijn voorbeelden.
Op de Zuidas hebben zich inmiddels het World Trade Center, de Nederlandse Middenstands
Bank (NMB), het kantongerecht en de RAI gevestigd. Diverse andere organisaties geven te
kennen dit voorbeeld graag te willen volgen. Het risico dat de binnenstad nog meer wordt
leeggezogen, is te groot, meent Amsterdam. De Zuidas is daarmee “verboden gebied, zelfs
om naar te kijken”, zo blikken betrokkenen later terug.

AB OSKAM, DIRECTEUR DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

(UIT: “KRASSEN OP DE EEUWIGHEID”)

De drijvende kracht achter het concept van de IJ-oevers is aanvankelijk wethouder Michael
van der Vlis (PvdA) van Ruimtelijke Ordening. De IJ-oevers moeten volgens hem een verlengstuk van de stad gaan vormen. Zij moeten ruimte bieden aan functies die niet langer passen in
het historisch centrum vanwege hun maat en schaal. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
in 1990 leidt de PvdA een grote nederlaag. Van der Vlis verdwijnt van het politieke toneel.
GroenLinks-wethouder Jeroen Saris krijgt in het nieuwe College de portefeuille IJ-oevers.
Ook het Rijk is bij de ontwikkeling van de IJ-oevers betrokken.

Plannen voor de IJ-oevers in Amsterdam

Zoals al vermeld vindt de gemeente inspiratie voor het IJ-oever project in Noord-Amerika, in
Baltimore, Boston en Toronto. Deze steden hebben op een succesvolle wijze hun oude havens
herontwikkeld - de zogenoemde ‘Waterfront Developments’ - nadat deze in de jaren vijftig
waren getroffen door een krimpende economie.
De gemeente Amsterdam probeert bedrijven te verleiden om zich in het IJ-oever gebied te
vestigen. Bedrijven mogen er bijvoorbeeld hoger bouwen dan vijf bouwlagen, wat formeel de
limiet in de binnenstad is. De Dienst Ruimtelijk Ordening, die het plan voor de IJ-oevers eind
jaren tachtig ontwikkelt, voorziet een duidelijke verbinding met andere plangebieden zoals
Sloterdijk en het Oostelijk Havengebied. Laatstgenoemde heeft een goede aansluiting met wat
laten IJburg moet worden.
De plannen beloven verder een zakenleven dicht bij het stadshart, twee metrolijnen voor de
bereikbaarheid en een brede IJ-boulevard. Het in 1991 uit de fusie tussen NMB Postbank
Groep en Nationale Nederlanden voortgekomen ING heeft serieuze interesse in deelname
in de gebiedsontwikkeling rond de IJ-oevers. Om deze publiek-private samenwerking (PPS)
mogelijk te maken, wordt de AWF opgericht: de Amsterdam Waterfront Financieringsmaatschappij. ING en de gemeente Amsterdam zijn beide aandeelhouders van de AWF. Ze trekken
Rem Koolhaas aan als architect voor het project.
Het ondernemingsplan van de AWF zal in 1993 niet realiseerbaar blijken. ING trekt zich dat
jaar terug. De bank-verzekeraar berekent dat het project onvoldoende buffers heeft voor het
opvangen van niet-voorziene risico’s. Dat hangt onder meer samen met de fasering van het
project. In de plannen worden belangrijke investeringen vroegtijdig gepland. Het gevolg is
dat - eenmaal gestart - een weg terug feitelijk niet meer mogelijk is. Een belangrijk knelpunt
blijkt de onzekerheid over de financiering van de investeringen in de infrastructuur. De kantorenmarkt verslechtert bovendien. De samenwerkingsconstructie tussen gemeente Amsterdam en ING blijkt te breekbaar om deze risico’s aan te kunnen. Later wordt in een evaluatie
over het vastlopen van de PPS geconcludeerd dat te weinig aandacht is besteed aan het bepalen van een gemeenschappelijk belang bij het realiseren van de IJ-oevers. Zowel gemeente
als ING veronderstellen dat deze gemeenschappelijke zingeving impliciet aanwezig is.
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Ten onrechte, zoals blijkt. Amsterdam verwacht dat ING start met vastgoedontwikkeling terwijl de benodigde infrastructurele maatregelen nog in voorbereiding zijn. ING houdt op haar
beurt rekening met de altijd weer lange doorlooptijden voordat infrastructuur daadwerkelijk
is gerealiseerd. ING wil het vastgoed vervolgens ontwikkelen op de na aanleg van de infrastructuur vrijkomende kavels. Onder voorwaarde dat daar dan ook gebruikers voor te vinden
zijn.
Als in 1994 een nieuw College aantreedt in Amsterdam, vindt een weloverwogen switch
plaats. De Zuidas wordt conform de wensen van de markt de kantorenlocatie. De IJ-oevers
worden een verlengstuk van de binnenstad. Zij worden ontwikkeld volgens het concept ’strategische ankers aan het IJ’ van Kees van Ruijven van de Dienst Stadsontwikkeling. De IJ-oevers worden dan per eiland verder vormgegeven. De gemeente zorgt dat er grote gebouwen
komen als het Muziekgebouw, de Passengers Terminal en de Bibliotheek. De rest moet de
markt maar doen, is de redenering. Deze aanpak heeft het gewenste resultaat voor het gebied. Dus ook voor de IJ-oevers komt alles uiteindelijk op zijn pootjes terecht.
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SDFSDFSD
1955
1968
1973
1975
1978
1981
1981
1984
1987
1990
1993
1999

Bouwrijp maken dijklichaam
Plan Stadsspoor
Besluit treinverbinding naar Schiphol
Aanleg van het dijklichaam
Eerste fase Schiphollijn naar Zuid-WTC
Doortrekking naar Amsterdam RAI
Definitieve annulering Rijksweg A3
In gebruik name A10 Zuid
Besluit sneltram 51
Openstelling sneltram 51
Doortrekking spoorlijn naar Weesp
Besluit 2e Kamer over Noord/Zuidlijn

1953
1961
1964
1973
1974
1977
1985
1990
1991
1992

Vrije Universiteit koopt grond
Opening RAI congrescentrum
Opening VU Medisch Centrum
Opening Vrije Universiteit
Opening NMB Hoofdkantoor
Opening kantongerecht Parnassusweg
Opening World Trade Center
Opening Gerechtshof Parnas
Start bouw hoofdkantoor ABN Amro
Opening Gerechtshof Parnassusweg

1992 Debat over bebouwing op Zuidas
1996 Start bouw ABN Amro

De LAT-relatie tussen infrastructuur- en vervoersontwikkeling op de corridor tussen Amsterdam
Zuid en Buitenveldert en de vastgoedontwikkeling in het gebied wat later Zuidas gaat heten.

INFRASTRUCTURELE ONTWIKKELINGEN
Op het moment dat Amsterdam worstelt met de vraagstukken rond de binnenstad en de
ontwikkeling van de IJ-oevers, vinden er diverse omvangrijke investeringen plaats in de
doorgaande infrastructuur. Vooral aan de zuidzijde van Amsterdam gebeurt er veel op infrastructuurgebied. De eerste fase van de Schiphollijn opent in 1978. Mensen kunnen dan met
de trein vanaf Leiden via Schiphol naar station Amsterdam Zuid reizen. De spoorlijn wordt in
1981 doorgetrokken naar station RAI. In 1993 worden ook Weesp en Almere verbonden. Onderdeel van deze nieuwe lijn is een nieuw ‘kruisingstation’: station Duivendrecht. Hier kunnen
reizigers overstappen richting Utrecht en verder. Via deze zogeheten Zuidtak over de corridor
tussen Amsterdam Zuid en Buitenveldert, ontstaat bovendien een nieuwe directe spoorverbinding tussen de zuidelijke Randstad en het (noord-)oosten van het land. Overstappen
op Amsterdam Centraal is voortaan overbodig. Het betekent dat de reistijd flink korter kan
worden. De overstap voor treinreizigers bij Duivendrecht zal uiteindelijke vervallen als in 2006
de Utrechtboog open gaat. Dan kunnen treinen vanuit Arnhem/Nijmegen en Eindhoven/Maastricht rechtstreeks over Utrecht naar Schiphol rijden. Dit traject loopt via station Amsterdam
Zuid. Station Amsterdam Zuid gaat mede als gevolg hiervan steeds meer reizigersgroei overnemen van Amsterdam Centraal.
Ook regionale en stedelijke investeringen richten zich op de bereikbaarheid van de zuidzijde
van Amsterdam. Sneltram 51 gaat in 1990 rijden van Amsterdam Centraal naar Amstelveen.
De verlengde tramlijn 5 rijdt dan tussen Amsterdam Centraal en Amstelveen Binnenhof. De
aanleg van de Ringlijn 50 is op dat moment ook in voorbereiding. Deze zal Amsterdam Sloterdijk via Amsterdam West en station Amsterdam Zuid verbinden met Amsterdam Zuidoost en
de Bijlmer.

ONDERZOEK VAN DE NEDERLANDSE SPOORWEGEN
Architect Christof Schwencke voert in 1988 in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen een
onderzoek uit naar het stationsgebied aan de zuidzijde van de A10. In dit gebied liggen twee
treinstations: Amsterdam RAI en Amsterdam Zuid-WTC. Schwencke concludeert dat het
gebied erg gunstig ligt ten opzichte van Schiphol en de rest van de Randstad om de ontsluiting
van het zuidelijke deel van Amsterdam per spoor mogelijk te maken. Maar hij ziet ook een
aantal tekortkomingen. Vooral de stedelijke routes voor voetgangers en fietsers naar het gebied zijn ondermaats. Zijn aanbeveling aan NS luidt om het gebied beter in te richten. Een van
de grote manco’s is dat de Zuidas wordt gespleten door een snelweg (de ringweg A10) en een
spoorbaan. Deze bundel van infrastructuur verdeelt het gebied in een noordzijde die tegen
Amsterdam Zuid aanligt en een zuidzijde die grenst aan de uitbreidingswijk Buitenveldert. De
zuidzijde ligt letterlijk los van de stad. Schwencke adviseert om dit gebied en de daar gelegen
sportvelden gedeeltelijk te bebouwen met kantoren. Dit moet leiden tot een betere sociale
veiligheid.

VOORTSCHRIJDEND INZICHT?
Terwijl de interesse voor de IJ-oevers tegenvalt en de risico’s daar te omvangrijk lijken voor
grootschalige ontwikkeling, heeft de kantorenmarkt wel degelijk interesse in de Zuidas. De
gemeente houdt het gebied echter halsstarrig op slot. Amsterdam loopt in deze periode de
vestiging van verschillende hoofdkantoren mis. Bijvoorbeeld het hoofdkantoor van oliemaatschappij BP, die uiteindelijk kiest voor Hoofddorp. De Sociale Verzekeringsbank strijkt neer
in Amstelveen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het denken bij de gemeente over de
Zuidas langzaam maar zeker verandert.
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BELEIDSKADERS EN DE ZUIDAS
De Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening
(1988) blijkt voor Amsterdam een prima kans om
de stad te revitaliseren en verder te ontwikkelen.
Deze nota is het belangrijkste beleidsdocument
van de rijksoverheid voor de grootstedelijke ontwikkeling. Het document is daarmee vooral relevant voor de Randstad. Tot 1988 kent Nederland
een ruimtelijk beleid waarin stad en regio als
gelijkwaardig worden beschouwd. Maar met de
Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening komt
er - mede onder invloed van de leegloop van
steden - een einde aan deze gelijkheid. Regio’s
moeten zich voortaan op eigen kracht kunnen
ontwikkelen. Stedelijke ontwikkeling is daarbij
een speerpunt. Een belangrijke drijfveer voor
de beleidswijziging is het onderkennen van het
belang van de internationale concurrentiekracht
van de Randstad. Nederland is een distributieland en die positie mag niet in het geding komen.
Mainports zoals Rotterdam en Schiphol moeten
daarom worden versterkt.
De Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening
kent een aantal hoofdthema’s. Trends die relevant zijn voor de visieontwikkeling op de Zuidas,
zijn:
• de versterking van het vestigingsklimaat van
de Randstad door verbetering van de bereikbaarheid door de lucht, over de weg en over
het spoor;
• de (internationale) groei in de dienstverlenende sector;
• de behoefte aan de realisatie van woningen
voor de zogenoemde bovenmodale inkomensgroepen (later uitgewerkt in de Vierde Nota
Extra, VINEX).
Relevant ambities uit de Vierde Nota voor de
Ruimtelijke Ordening voor de uiteindelijke Zuidas
zijn:
• het behouden van mensen die in Amsterdam
werken en hier een voldoende en passend
woningaanbod voor realiseren;
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MASTERPLAN BELEIDSVOORNEMEN SCHIPHOL 1989-2003
• het behouden van Amsterdam als economisch
en cultureel centrum. Essentieel zijn het hebben van passende locaties voor de huisvesting
en een toereikende infrastructuur. Hierbij
wordt de ontwikkeling van hoogwaardige
kantoorbouw langs de ringweg en het spoor
expliciet genoemd;
• het toekennen van grote waarde aan stedelijke
milieus met een functiemenging van wonen,
werken, voorzieningen, recreatie en infrastructuur.
De Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening
zet de deur open voor verdere ontwikkeling van
steden. Vooral mainportbeleid, stedelijke knooppunten en herstructureringsprojecten krijgen
ruim baan.
Het provinciaal beleid uit de jaren tachtig volgt
vergelijkbare trends. Het zet in op:
• functiemenging en intensivering van grondgebruik;
• kantoorontwikkeling met prioriteit voor sectorspecifieke concentraties in binnenstedelijk
gebied;
• verbetering van de verkeersbereikbaarheid,
met name via het spoor.
Het Streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied, dat van toepassing is op de Zuidas, staat de
ontwikkeling van centrumfuncties toe.
Voor het gemeentelijk beleid is in deze periode
het Structuurplan De stad centraal (1985) maatgevend. Het plan gaat uit van de zogenoemde
‘Compacte Stad’. De Compacte Stad-gedachte is
een reactie op het suburbanisatiebeleid van de
periode daarvoor.

Het is lastig aan te geven wat nu het startsein geeft voor de ontwikkeling van de Zuidas. Daarvoor
gebeurt er in de jaren tachtig te veel in en om Amsterdam. Een essentiële factor is in ieder geval
de ontwikkeling van Schiphol. De luchthaven maakt eind jaren tachtig plannen voor forse groei.
De uitbreiding van Schiphol voltrekt zich in meerdere, opeenvolgende fasen en beïnvloedt de hele
regio. Steeds meer bedrijven willen zich vestigen in de directe nabijheid van de luchthaven.

In 1988 lanceert Schiphol een Masterplan
voor de periode tot 2003. De luchthaven wil in
deze periode groeien van 14 naar 34 miljoen
passagiers per jaar en meetellen in de Europese luchtvaart. Schiphol wil zich bovendien
ontwikkelen tot Mainport. Luchthavens zoals
Frankfurt, Londen en Parijs zullen altijd groter
zijn vanwege hun natuurlijke achterland. Het
achterland van Schiphol is duidelijk kleiner. De
luchthaven richt zich daarom op de (intercontinentale) transferpassagiers.
De kleine onder de groten zijn, in plaats van
een grote onder de kleintjes: dat wil Schiphol.
Voor het realiseren van deze ambitie ontwikkelt
de luchthaven onder leiding van commercieel
directeur Karel Noordzij een marktstrategie
en een Masterplan voor een totaalinvestering
van 3,5 miljard gulden. Schiphol wordt door de
uitvoering van deze plannen aantrekkelijk voor
luchtvaartmaatschappijen. Niet alleen voor
‘home carrier’ KLM, die eveneens een belangrijke groei doormaakt. Ook circa tachtig andere
luchtvaartmaatschappijen gebruiken Schiphol

inmiddels voor intercontinentale verbindingen
tussen Europa en de rest van de wereld.
De groeiplannen voor Schiphol maken in
1988 ook duidelijk dat de verdubbeling van de
Schipholtunnel tien jaar eerder moet worden
uitgevoerd dan voorzien. De tunnel ligt er pas
sinds 1978, maar moet nu al van twee naar
vier sporen. Hierbij wordt het station onder de
luchthaven uitgebreid naar drie perrons. De
overheid zet in op het stimuleren van het openbaar vervoer vanuit het beleid OV x 2. De effecten
daarvan zullen zich echter pas later manifesteren. Daarop kan Schiphol niet wachten. Na de
geplande bouwactiviteiten op de luchthaven zal
er immers geen ruimte meer zijn voor een groot
tunnelverdubbelingsproject.
De groei van Schiphol overtreft de ambities. In
2003 doen ruim 39 miljoen reizigers Schiphol
aan. Sinds 2011 verwerkt de luchthaven meer
dan 50 miljoen luchtreizigers per jaar. Het aandeel openbaar vervoer in de aan- en afvoer van
reizigers (de ‘modal shift’) stijgt in deze periode
van 18 procent naar meer dan 40 procent.

HET STAPSGEWIJZE BEGIN
Sportvelden, een pas geopende autosnelweg en een pas geopende spoorbaan domineren
tot eind jaren tachtig de zuidkant van de Zuidas. Elders op de Zuidas is er echter her en der
bebouwing, ondanks het ontbreken van integraal gemeentelijk beleid. Zo betrekt de RAI al
in 1961 haar huidige locatie en blijft sindsdien voortdurend uitbreiden. De Vrije Universiteit
strijkt in 1964 neer in het gebied met het universitair ziekenhuis. Negen jaar later volgt het
hoofdgebouw van de universiteit. Het universiteitsbestuur heeft al in 1953 een stuk grond van
een boer gekocht. Aanvankelijk verbiedt de gemeente om hierop te bouwen. Maar als de VU
dreigt om de stad te verlaten, verandert Amsterdam van standpunt. Er zijn vervolgens meer
organisaties die zich in het gebied vestigen. In de jaren zeventig komt de NMB (voorganger van
ING) naar de Zuidas. De bank heeft eerst grond voor nieuwbouw gekocht in de binnenstad. De
gemeente ruilt deze grond echter voor een perceel op de Zuidas. De reden: de NMB past niet
in het beleid voor de betreffende locatie in het centrum. Het World Trade Center zoekt in de
jaren tachtig een grote ruimte en vindt die op de Zuidas. In 1985 opent het WTC haar deuren.
Het kantongerecht is al eind jaren zeventig naar de Zuidas gekomen. Het kantongerecht groeit
op deze locatie uit tot de huidige rechtbank. Dit ondanks dat de gemeente hoopt op vestiging
op de IJ-oevers.
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EEN NIEUW HOOFDKANTOOR VOOR ABN AMRO
ABN AMRO ontstaat uit het samengaan van de ABN en de AMRO-bank in 1991. Grote bankenfusies zijn in die dagen nog nieuw in Nederland. Maar het is een periode waarin de schaalvergroting van het internationale bedrijfsleven zich op allerlei fronten voltrekt. In Londen
zwengelt de ‘Big Bang’ de ontwikkelingen rond Liverpool Street Station en de Docklands aan:
dit wordt het hart van het Londense zakenleven. De ‘Big Bang’ is de overgang van het bedrijfsleven op de computer. Dit leidt tot grootschalige kantoorbouw. Bedrijven hebben behoefte
aan grote en nieuwe kantoren, omdat computerruimtes met alle hardware, bekabeling en
dergelijke veel ruimte vragen.
De wereld wordt begin jaren negentig een ‘global city’, waarbinnen alles en iedereen permanent met elkaar verbonden is via communicatietechnologie. De economische politiek van
Thatcher en Reagan zwengelt het vliegwiel verder aan. Zij geven ruim baan aan bedrijven om
allerlei overheidstaken over te nemen. Bedrijven die wereldmarkten willen bedienen, moeten voldoende schaalgrootte krijgen. Hun dienstverleners - zoals banken, accountants en
juridisch adviseurs - moeten mee in deze schaalvergroting en internationalisering. Het is dan
ook geen toeval dat al snel na de fusie tussen ABN en AMRO de fusie plaatsvindt tussen de
NMB en de Postbank Groep. Die vormen later met verzekeraar Nationale Nederlanden de ING
Groep.
De fusie stelt ABN AMRO voor tal van praktische vragen. Eén daarvan betreft de huisvesting.
Waar moet het hoofdkantoor van de nieuwe bank komen? De bestaande hoofdkantoren van
ABN en AMRO in Amsterdam vallen af. De keuze voor een van de bestaande kantoren zou kunnen uitstralen dat het geen gelijkwaardige fusie is. De kantoren zijn bovendien te klein. Want
ABN AMRO wil de belangrijkste activiteiten vanuit het nieuwe hoofdkantoor gaan uitvoeren.
Op deze locatie moeten de Raad van Bestuur, de dealing room en het risicomanagement worden samengebracht. Zeker de dealing room heeft een hoogwaardige technische infrastructuur nodig. De ontwikkelingen op ICT-gebied verlopen namelijk razendsnel, met alle gevolgen
en mogelijkheden voor de handel in financiële producten van dien. Ook vraagt de dealing room
veel ruimte. Over die ruimte en de aansluiting op een glasvezelnet moet het nieuwe hoofdkantoor dus beschikken. De Raad van Bestuur wil immers koste wat kost zelf toezicht houden op
deze belangrijke activiteit.
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Wanneer ABN AMRO op haar zoektocht uitkomt bij de zuidkant van de Zuidas, is dit vooral een
gebied vol sportparken. Er zijn wel kantoren aan de noordzijde, maar daar is de ruimte te krap
voor de bank. Kenmerkend voor de locatie aan de zuidkant is de grote, lege ruimte tussen de
stadswijken Amsterdam Zuid en Buitenveldert.
De gemeente legt zich niet zonder slag of stoot neer bij de vestiging van ABN AMRO op de
Zuidas. Ze blijft druk uitoefenen op de bank om het nieuwe hoofdkantoor aan de IJ-oevers te
vestigen. Zo’n grote bank middenin de stad, dat moet de grote doorbraak van de IJ-oevers
worden. Maar ook ABN AMRO houdt voet bij stuk. De IJ-oevers zijn naar mening van de bank
nauwelijks bereikbaar met de auto. Bovendien is de reistijd naar Schiphol veel te lang.
Dat de gemeente toch overstag gaat voor de wens van de bank, heeft te maken met het zakelijk belang van Amsterdam bij een grote bank als ABN AMRO. ABN AMRO is in die dagen hét
voorbeeld van het zakelijk succes dat aan banken wordt toegedicht. De gemeente wil de bank
daarom niet te veel tegen de haren instrijken. Krantenberichten doen geloven dat ABN AMRO
het gemeentebestuur onder druk heeft gezet door te dreigen met uitwijken naar een andere
gemeente. Amstelveen wordt genoemd en zelfs Rotterdam. Volgens toenmalig bestuursvoorzitter Jan Kalff zit het anders. Andere gemeenten hebben zich bij de bank aangeboden, maar
ABN AMRO heeft zelf nooit serieus overwogen Amsterdam te verlaten. De bank wil graag in
de hoofdstad - in de buurt van toezichthouder De Nederlandse Bank - gevestigd blijven.
Dat Amsterdam als erfpachtverlener eigenaar is van de meeste grond op de Zuidas, biedt
mogelijkheden. Hierdoor heeft de stad de Zuidas lange tijd op slot kunnen houden. Als de
gemeente dan uiteindelijk overstag gaat en ABN AMRO toestaat om zich in het gebied te vestigen, betekent het dat er geen grondeigenaren hoeven te worden uitgekocht. Amsterdam hecht
sterk aan het uitgeven van grond in erfpacht. Maar daarvan wil de bank niets weten. ABN
AMRO wil zelf eigenaar zijn van de grond van het hoofdkantoor. Een ruil biedt uitkomst. De
gemeente krijgt het bloot eigendom van de grond onder de oude hoofdkantoren De Bazel aan
de Vijzelgracht (ABN) en het bankgebouw aan het Rembrandtplein (AMRO, thans The Bank).
ABN AMRO krijgt de grond voor het toekomstig hoofdkantoor aan de Zuidas in bloot eigendom
en betaalt voor de grondwaarde. Amsterdam koopt later trouwens nog het gebouw De Bazel
op. De gemeente bouwt het pand vervolgens om tot stadsarchief.

HET BOUWPLAN VAN ABN AMRO
De Raad van Bestuur van ABN AMRO wil ook een statement maken met het nieuwe hoofdkantoor. Het gebouw moet een ‘eyecatcher’ zijn, die de internationale allure en ambitie van ABN
AMRO verbeeldt. Daarom wil de bank gevestigd zijn op een goed bereikbare, representatieve
zichtlocatie. Het hoofdkantoor moet zichtbaar zijn voor de tienduizenden automobilisten die
dagelijks langs de hoofdstad rijden.
Aanvankelijk lukt het maar niet om een geschikte bouwlocatie te vinden. De gemeente heeft
uiteraard een sterke voorkeur voor de IJ-oevers. Maar daar wil de bank niet aan. De Raad van
Bestuur van ABN AMRO denkt aan de Riekerpolder, aan de rand van Amsterdam en dichtbij
Schiphol. Hiermee gaat de gemeente dan weer niet akkoord. Ze heeft deze locatie al toegezegd aan Nissan.
ABN AMRO kijkt vervolgens naar de Omval. Dit is een klein gebied aan de zuidoostkant van
de binnenstad, naast Station Amstel. Het is de locatie waar in 1994 de Rembrandttoren wordt
opgeleverd, gevolgd door de Breitnertoren en de Mondriaantoren in 2001. Maar het grondoppervlak bij de Omval is niet voldoende om een volledig hoofdkantoor met een dealing room te
huisvesten.

Het eerste ontwerp voor het hoofdkantoor van ABN AMRO gaat uit van een langgerekt gebouwencomplex. Het strekt zich helemaal uit van station Amsterdam Zuid tot aan de Boelelaan.
Op het maaiveld is een groot parkeerterrein voorzien. Verder wil de bank gebruikmaken van
de enorme parkeerterreinen van de RAI. Maar er blijkt wel heel veel grond nodig te zijn voor
dit ontwerp.
Omdat de grondruil daar niet in voorziet, wordt gekozen voor hoogbouw. De gemeente Amsterdam stuurt bovendien aan op een parkeergarage onder het gebouw. Zo kan de bank toch
een groot hoofdkantoor bouwen op een beperkt bouwkavel. Aanvankelijk zou het gebouw één
toren krijgen. Van een tweede toren zou pas sprake zijn als de bank verder groeit. Maar ABN
AMRO groeit snel. En als de bank na de Bijlmerramp op 4 oktober 1992 te horen krijgt dat
zij een aantal verdiepingen van de hoogbouw moet schrappen, besluit ABN AMRO de tweede
toren meteen tijdens de bouw mee te nemen.
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HET BELANG VAN ABN AMRO
“De aanwezigheid van ABN AMRO is niet beslissend voor het succes van het Dokmodel”, vertelt
Zuidas-directeur Jan Stoutenbeek in juni 2007 in
het zakenblad Management Team. ABN AMRO is
dan onderwerp van een overnamestrijd tussen
het Britse Barclays en een bankenconsortium
van Fortis, Royal Bank of Scotland en Santander. “Maar met het oog op de concentratie van
fiscale, juridische en financiële kennis, zoals
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we dat hier voorstaan, is het wel belangrijk
dat het hoofdkantoor hier blijft. Want types als
Hans Wijers van AkzoNobel komen bij Rijkman
Groenink van ABN AMRO over de vloer, niet bij
de tussenlaag. Als de eindbeslissers van ABN
AMRO straks bijvoorbeeld in Londen komen te
zitten, bestaat het risico dat hoofdkantoren als
die van AkzoNobel op den duur ook vertrekken.
Daarin schuilt voor ons het gevaar.”

Ondanks de eerdere bezwaren tegen vestiging op de Zuidas, gaat de gemeente voortvarend
aan de slag om het hoofdkantoor van ABN AMRO voor de stad te behouden. De latere directeur Zuidas Jan Stoutenbeek wordt projectleider namens de gemeente Amsterdam.
Op de beoogde locatie van het hoofdkantoor ligt het tenniscentrum Amstelpark. ABN AMRO
wil zelf geen actie ondernemen om de sportclub van haar terrein te verdrijven en een andere
locatie aan te bieden. De bank wil niet te boek staan als een grondeigenaar die sportclubs
wegjaagt. De gemeente organiseert de verplaatsing van het tenniscentrum daarom zelf. Het
tennispark mag verhuizen naar nieuwbouw op de zogenoemde Vietnamweide, een stuk natuur
in het Amsterdamse Bos. Die verhuizing gaat niet zonder slag of stoot. De komst van het
tennispark betekent de kap van een groot aantal bomen in het Amsterdamse Bos. Er worden
in 1993 maar liefst 54 bezwaarprocedures ingediend. Eind 1995 wijst de Raad van State alle
bezwaren definitief af.
ABN AMRO is dan al druk bezig met de planvorming. Voor een grootschalig project met zo’n
belangrijke uitstraling, wil de bank een architect met voldoende ervaring. Het bureau van I.M.
Pei (een Amerikaans bureau, bekend van onder andere de glazen piramide bij het Louvre in
Parijs) krijgt de opdracht. Het architectenbureau brengt de opdrachtgever verder in het denken over het functioneren van het hoofdkantoor. Het overtuigt ABN AMRO er bovendien van
om buitenkant en binnenkant in één keer te ontwerpen. Alleen dan kan het gebouw één geheel
zijn. De architecten helpen de bank vanuit hun wereldwijde ervaring met hoofdkantoren ook
bij het nadenken over veiligheid en beveiliging. De Architekten Cie van architect en stedenbouwer Pi de Bruijn participeert als lokale architect. Die betrokkenheid is belangrijk omdat de
bouw moet voldoen aan de Nederlandse bouwregelgeving. Die bouwregelgeving en de lokale
omstandigheden, kent De Architekten Cie beter dan een buitenlands bureau.
De gemeente Amsterdam verricht ondertussen tal van studies. De bodem, geluidsoverlast,
kabels en leidingen, buitenruimte, verbinding met de omgeving: deze en vele andere zaken
worden onderzocht. De bewoners in de omgeving maken zich zorgen over het extra autoverkeer dat naar de locatie komt als ABN AMRO daar eenmaal gevestigd is. Dit kan mogelijk
tot verstopping leiden op de A10 en op het stedelijke wegennet. Daarnaast speelt de op dat
moment zo belangrijke locatienorm: het maximaal aantal parkeerplaatsen per oppervlakte
kantoorruimte. Deze beperkt de parkeerruimte op de Zuidas. Bedrijven in het gebied zijn hier
niet blij mee. Een reden voor veel bedrijven om uit de binnenstad te verhuizen was immers
het structurele tekort aan parkeerplaatsen daar. Ook omwonenden verzetten zich tegen de
locatienorm. Zij vrezen overlast in hun wijk. Want zullen medewerkers hun auto niet in de wijk
gaan parkeren als ze deze niet bij het bedrijf zelf kwijt kunnen?

De gemeente heeft dan wel ingestemd met de vestiging van ABN AMRO op de Zuidas, de knop
is nog niet meteen om wat dit gebied betreft. Dat blijkt op 12 september 1992. Dan organiseert
de Amsterdamse Raad voor de Stadontwikkeling (ARS) samen met de Beroepsvereniging voor
Nederlandse Stedenbouwkundigen (Bns) en de Bond Nederlandse Architecten (BNA) een symposium over de Zuidas. Daags ervoor is bekend geworden dat het College overweegt om op de
Zuidas nog eens 60.000 m2 kantoorontwikkeling toe te staan, in de nabijheid van het toekomstige ABN AMRO-kantoor. Wethouder Ruimtelijke Ordening en Binnenstad Amsterdam Jeroen
Saris verdedigt het beleid van de gemeente op het symposium. Dit beleid houdt de Zuidas in
beginsel nog steeds op slot. Maar omdat een duidelijke sturing ontbreekt, wordt er toch keer
op keer ruimte gegeven aan incidentele bouwactiviteiten: de zogenoemde ‘postzegelplannen’.
Meerdere inleiders pleiten op het symposium voor het onderkennen van de strategische
ligging van de Zuidas aan wat zij “de zone rond de Euro-infrastructuur” noemen. “Voor de
positiebepaling van de regio in het Europese perspectief, lijkt de Zuidas een gouden zone…
Als de hogesnelheidslijnen een station in Amsterdam opnemen, dan komt alleen (Amsterdam) Zuid daarvoor in aanmerking… …Het is heel onaannemelijk dat CS wordt betrokken in de
Euro-infrastructuur.”
Architect Tjakko Hazewinkel vraagt zich af of er voldoende notie bestaat over de kwaliteit en
samenhang van de Zuidas. De komst van ABN AMRO als “incident met toekomstwaarde” blijkt
nu gevolgd te kunnen worden door een volgend incident van 60.000 m2. Maar blijkbaar gaat
daarna de deur weer voorlopig dicht. Hazewinkel pleit voor het onderkennen van de potentie
die de gemeente in handen heeft met de Zuidas. Hij komt zelfs met eerste schetsen van een
overbouwing van de spoor- en wegtracés om het probleem van de geluidshinder op te lossen.
“Het gaat erom dat je potentie in handen hebt en niet in het jaar 2010 terugkijkt en denkt:
‘Waarom zijn die mensen in 1992 zo kortzichtig geweest?’”
Wethouder Jeroen Saris gaat in de verdediging. Hij typeert de Zuidas als een soort aanslibbing van de bestaande infrastructuur. Architect Rem Koolhaas noemt dit fenomeen ‘plankton’.
“Het Zuidasgebied heeft potentieel de mogelijkheid om veel kracht uit de binnenstad te
zuigen, zodat uiteindelijk de binnenstad het aanhangsel wordt van het aanhangsel. Het laat
zien dat er dan niet een nieuw centrum ontstaat, maar dat slechts het oude centrum zijn
kracht verliest…”. Saris vervolgt: “Ik denk dan ook dat het geen toplocatie is… Het heeft geen
station, maar een halteplaats en als je er iets mee wilt doen, dan moet je het gebied wel heel
erg drastisch aan gaan pakken. Anders wordt het nooit wat…” Saris sluit uiteindelijk af met de
vraag: “Is de Zuidas nu onbespreekbaar?” Hij antwoordt zelf: “Nee, de Zuidas is niet onbespreekbaar. Dat ziet u, anders zou ik hier niet zijn… We moeten van de voorgaande periode
leren dat we niet op een puur incidentele wijze met het gebied door kunnen gaan. Maar we
moeten ook letten op de timing. Je zit jezelf nu rijk te rekenen op een moment dat de markt
nul is. Het gevaar van leegzuigen van de binnenstad is niet denkbeeldig.”
In het debat dat volgt, gaat het over de ‘incidenten’. Saris geeft toe dat de incidenten uit het
verleden geen mooi beeld hebben opgeleverd. Hij zegt toe dat de gemeente een aantal studies
zal verrichten zodat duidelijker wordt hoe de stad met toekomstige incidenten om zal gaan.
Hazewinkel geeft aan dat er juist behoefte is aan beleid om de ontwikkeling van een monomaan kantorengebied te voorkomen. Naar zijn mening moet worden meegenomen welke
functies er op de begane grond bij het stationsplein moeten zijn. Hij wil daar een gevarieerd
gebied van maken.
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TUMULT IN HET COLLEGE
Dat niet alle andere wethouders het standpunt van Jeroen Saris delen, blijkt uit een artikel in
Het Parool van 16 september 1992. Slechts enkele dagen na het bovengenoemde debat dus.
De kop luidt: “Jonker houdt vast aan versterking Zuidas”.
Wethouder Piet Jonker (PvdA) van Economische Zaken vertelt in het artikel dat hij niet meedoet in het koor van wat hij “ruimtelijke ordenaars en stedenbouwkundigen” noemt. Deze
roepen om het hardst dat de ontwikkeling van de IJ-as de komende jaren absolute prioriteit
moet krijgen. Dat de toekomst van de stad afhangt van één of twee projecten, vindt Jonker onzin. Het gaat er volgens hem om een aantrekkelijk vestigingsmarkt te bieden voor potentiële
investeerders. Het bedrijfsleven moet iets te kiezen hebben. Volgens Jonker is de aanleg van
de Noord/Zuidlijn cruciaal voor de economische toekomst van de stad. Maar dan wel met een
doortrekking van het tracé naar Schiphol. Dat is ook van belang voor de samenhang tussen de
Zuidas, de binnenstad en de rest van de stad.
Burgemeester Van Thijn, die dan net een week geleden de bevoegdheid heeft gekregen om het
ruimtelijk beleid te coördineren, neemt de uitspraken van Jonker hoog op. Hij eist dat Jonker
zich achter het eerder afgesproken beleid schaart. Als centraal project houdt de gemeente
vast aan de ontwikkeling van de IJ-oevers, aldus de burgemeester. Wat betreft de Zuidas blijft
het bij de afspraak dat er studie komt naar de economische mogelijkheden. Verder mag hier,
buiten de met de vestiging van ABN AMRO gemoeide oppervlakte, 60.000 m2 extra vastgoed
ontwikkeld worden.

BOUWDICHTHEID ABN AMRO
Uitgangspunt voor het hoofdkantoor van ABN
AMRO is onder andere een zogenoemde ‘floorspace-index’ (FSI) van maximaal 3. De FSI vergelijkt het totale aantal vierkante meters bebouwing - gerekend over alle verdiepingen – met het
totale beschikbare oppervlak in het plangebied.
ABN AMRO geeft aanvankelijk aan 60.000 vierkante meter kantoorruimte te willen ontwikkelen. Op een grondoppervlakte van twee hectare
(20.000 m2) komt dit neer op een FSI van 3. Op
basis van die twee hectare sluit de gemeente de
overeenkomst over de grondruil met ABN AMRO.
Maar het gebouw op de Zuidas wordt uiteindelijk anderhalf keer zo groot: namelijk 90.000
vierkante meter. In de hoogte van het gebouw

zit geen rek. Deze wordt gelimiteerd door de
aanvliegroutes van Schiphol en de straalzender
van de toenmalige PTT. Er zit dus niets op dan
de dichtheid van de bebouwing te vergroten.
Met de bouw van de tweede toren komt de FSI
op 4,5. Het ontwerp voor het hoofdkantoor van
ABN AMRO maakt daardoor wel duidelijk hoe
hoge dichtheden kunnen worden gerealiseerd.
Bij de verdere planontwikkeling van kantoren
op de Zuidas wordt eveneens een hoge FSI
gehanteerd. In sommige gevallen ligt de FSI
zelfs aanzienlijk boven de 4,5. Dat is hoger dan
in diverse centra van andere Europese steden en
vergelijkbaar met Manhattan in New York.

Het hoofdkantoor van
ABN AMRO in aanbouw

REALISATIE VAN ABN AMRO
Het realiseren van een gebouw gaat - ook met een goed ontwerp - niet zonder slag of stoot.
Dat blijkt bij de bouw van het nieuwe ABN AMRO-hoofdkantoor op de Zuidas. Een belangrijke
tegenvaller vormt de bodemgesteldheid. In de aanloop naar de bouw zijn de tennisbanen nog
in gebruik. Het grondonderzoek beperkt zich daardoor tot de percelen tussen de tennisbanen
in. Kort voor de bouw blijkt de samenstelling van de verschillende bodemlagen toch zo onregelmatig dat aanpassing van de bouwmethode noodzakelijk is. Anders kunnen er problemen
ontstaan in de bouwput. ABN AMRO neemt het zekere voor het onzekere. Het leidt tot vele
maanden vertraging. Later in het bouwproces wordt deze vertraging echter grotendeels
ingelopen. Uiteindelijk gaat het hoofdkantoor van ABN AMRO in 1999 open: acht jaar na de
bankenfusie die er de aanleiding voor was.
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1994

1995

De Dokwerkers

Voorjaar

Nieuw college. Duco Stadig wordt wethouder.
Programma-akkoord gemeente Amsterdam: De Zuidas als beoogd financieel centrum moet gaan concurreren met erkende tegenhangers in Londen,
Parijs en Frankfurt.
Dirk Frieling, stadsstrateeg, adviseert Stadig iemand ‘van buiten’ aan te
stellen die het vertrouwen van de samenleving kan organiseren. “Voor je het
weet heb je weer een ambtenarenproject.” Jacques Kwak wordt de man die
de Zuidas gaat organiseren. “We kennen de kansen, maar de problemen nog
niet.”

Augustus

Beëdiging van kabinet Kok I.
Gerrit Zalm wordt minister van Financiën, Annemarie Jorritsma minister van
Verkeer en Waterstaat, Margreet de Boer minister van VROM.

Januari

Raadsbesluit Coalitie Zuidas.
Samenwerking centrale stad met de stadsdelen Buitenveldert, Rivierenbuurt en Zuid, Rijkswaterstaat, NS, ABN AMRO, RAI, VU en WTC.

September

Strategisch overleg College van B&W met Frieling en de ambtelijk opdrachtgevers van de grote projecten.
De Dienst Ruimtelijke Ordening heeft voor de Zuidas drie modellen ontwikkeld: een visie op de infrastructuuruitbreiding op de huidige dijk, een mogelijkheid met een ‘tweede maaiveld’ (Dek) en een mogelijkheid met wegen en
sporen onder de grond, van Amstel tot Schinkel (Dok). De ideeën slaan in als
een bom. Maar de plannen gaan niet van tafel, integendeel.

Oktober

1996

Augustus

November

1997

1998

Eerste publieksmanifestatie over de plannen voor de Zuidas op de Vrije
Universiteit.
Vele bijeenkomsten volgen.
Ontwerp Masterplan is gereed en wordt gepresenteerd aan bestuurders en
ambtenaren.
Het plan gaat in op heling van het verstoorde stedelijke weefsel, slechten van
de barrière van de ring, inrichting van het gebied tot internationale vestigingslocatie, versterking van de concentratie van economische activiteiten
waaronder de kennisinfrastructuur (VU), de financiële dienstverlening (ABN
AMRO, ING) en de internationale centra op zakelijk gebied (WTC en RAI).
Presentatie van het Masterplan aan de gemeenteraad.
Onderzoek bebouwingscapaciteit ondergrondse A10 zuidbaan in de Zuidas
(DRO).

April

Vanaf dit moment voeren gemeente en Rijk gezamenlijk overleg over de
ontwikkeling van de Zuidas.

September

Gemeenteraad stelt de bestuurlijke organisatiestructuur van de Zuidas vast.

November

Selectie van Siwart Kolthek om als projectdirecteur de nieuwe projectorganisatie op te gaan zetten.

December

De ministerraad wijst de stationslocatie Amsterdam Zuid aan als Nieuw
Sleutelproject.
Het Rijk onderstreept het belang van de Zuidas voor het realiseren van de
rijksdoelstellingen ten aanzien van de HSL-locaties, met name meervoudig
grondgebruik, functiemenging en kwaliteitsverhoging in het kader van de
internationale concurrentie.

Januari

Raadsbesluit Masterplan Zuidas.
Het Dokmodel wordt als vertrekpunt genomen voor een flexibele ontwikkeling, zodat kan worden ingespeeld op wijzigende omstandigheden.
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Amsterdam houdt jarenlang de vestiging van bedrijven
op de Zuidas zoveel mogelijk tegen. Maar in 1994 gaat dat
slot er definitief af. De pas aangetreden wethouder van
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Duco Stadig
(PvdA) is mede verantwoordelijk voor deze verandering.
Hij heeft meegeschreven aan het programma-akkoord
van het nieuwe College. Hij ziet in tegenstelling tot zijn
voorgangers een grote toekomst voor de Zuidas. Veel
marktpartijen hebben al interesse getoond in het gebied.
De komst van ABN AMRO vormt bovendien het levende
bewijs van de aantrekkelijkheid van deze locatie.

...is wethouder van
Amsterdam in de periode
1994-2006. Onder zijn
leiding komt het Masterplan van de Zuidas
Duco Stadig
tot stand en wordt de
implementatie ervan ter hand genomen. Na
zijn wethouderschap treedt hij kortstondig op
als bemiddelaar tussen de gemeente en de
banken. Later wordt hij benoemd als commissaris van de Zuidasonderneming in oprichting.
Duco Stadig studeert economie en rechten. Van
1976-1994 is hij secretaris van de Amsterdamse Federatie van woningcorporaties waarna hij
in 1994 PvdA-wethouder ruimtelijke ordening,
grondzaken en volkshuisvesting van Amsterdam wordt. Als hij in 2006 na 12 jaar wethouderschap afscheid neemt wordt hij strategisch
beleidsadviseur bij Colliers International,
makelaars en taxateurs.
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VAN REACTIE NAAR ACTIE
Het besluit om ABN AMRO toe te laten tot het rijtje ‘bewoners’ van de Zuidas, is genomen
onder wethouder Jeroen Saris, Stadigs voorganger. De medewerking aan de vestiging van het
hoofdkantoor van de bank en het onderzoek naar de gewenste inpassing in het gebied, heeft
langzaam maar zeker geleid tot verandering in de houding van de gemeente. Amsterdam
wil de verdere invulling van de Zuidas meer volgens gebruikelijk gemeentelijk beleid laten
verlopen. Niet in de laatste plaats omdat het de gemeente duidelijk wordt dat er met gronduitgifte in erfpacht veel geld te verdienen valt. Belangrijk is wel dat Amsterdam zelf de regie in
handen neemt en haar reactieve houding laat varen.
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beginperiode. Een sterk team is dan ook een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van
de Zuidas.
Stadig creëert een aparte bestuurlijke organisatie voor de Zuidas. Daardoor valt ‘zijn’ team
niet onder een van de directeuren van de gemeentelijke diensten. Het maakt het mogelijk om
het Zuidasteam speciale bevoegdheden te geven. De wethouder neutraliseert hiermee ook
interne tegenkrachten, die er op dat moment wel degelijk zijn. Nog niet iedereen binnen de
gemeente is het eens met de beleidswijziging.

AANHAKEN BIJ EUROPA
Aan de noordkant van de Zuidas is er voor de Prinses Irenebuurt sprake van een vigerend
bestemmingsplan. Dit plan maakt het ontwikkelen van 160.000 m2 kantoorruimte mogelijk.
Winterthur, de NMB, het WTC, de assurantiebeurs en de RAI hebben zich hierdoor kunnen
vestigen in het gebied. De aantrekkingskracht van de Zuidas heeft zich ondanks alle ambitieuze plannen voor de IJ-oevers dus al bewezen. Meer regie is nodig om te voorkomen dat de
ontwikkeling van de Zuidas aan de zuidkant via incidenten blijft plaatsvinden.
De coalitie in de Amsterdamse gemeenteraad sluit in 1994 een programma-akkoord. Het is
het stedelijke equivalent van een regeerakkoord. Onderdeel van dit akkoord is de afspraak
dat de gemeente Amsterdam een integraal plan opstelt voor de Zuidas. Dit Masterplan moet
het gemeentebestuur regie geven over een stapsgewijze ontwikkeling van het gebied. Hier
moet een toplocatie voor kantoren worden ontwikkeld, zo vindt de coalitie. Daarmee verruilt
Amsterdam het defensief (voorkomen van het wegtrekken van bedrijven uit de binnenstad)
voor het offensief. Bestuurders in de hoofdstad beseffen dat de Zuidas een prima locatie is om
de financiële dienstensector – banken, verzekeraars en daaraan gelieerde dienstverleners
– naar de hoofdstad te lokken. Hierdoor zal Amsterdam kunnen uitgroeien tot een financieel
centrum en daarmee een economische motor van formaat worden. Ontwikkeling van de Zuidas zal geld voor de stad opleveren en werkgelegenheid genereren.
Wethouder Stadig begrijpt bovendien dat je de markt niet tegenspreekt. Uiteindelijk moet je
je toch neerleggen bij de wens van het bedrijfsleven, zo is de denkwijze medio jaren negentig.
En dat bedrijfsleven wil zich kunnen vestigen op de Zuidas. Je kunt dan maar beter vroegtijdig
meebewegen.
Maar ook de stagnerende economie van eind jaren tachtig en begin jaren negentig ligt nog
vers in het geheugen. De scheepsbouw is definitief verloren gegaan in de hoofdstad. Jarenlang zoekt Amsterdam naar nieuwe vitaliteit. Stadig heeft gezien hoe moeilijk het van de
grond trekken van de IJ-oevers is verlopen. Dit alles overziend zet de wethouder de knop
radicaal om ten gunste van de Zuidas. Het prioriteren van de IJ-oevers laat hij los. Dat gebied
mag nog steeds worden ontwikkeld, maar in een ander, lager tempo dan oorspronkelijk was
bedacht. In Stadigs beleving wordt het een overloopgebied voor de binnenstad. De IJ-oevers
zijn minder geschikt om internationale bedrijven aan Amsterdam te binden. Die ambitie moet
op de Zuidas worden verwezenlijkt.
Het blijft niet bij plannen en ideeën. Stadig stelt de juiste mensen aan om de Zuidas gestalte te
geven. Hun opdracht is in eerste instantie om een breed draagvlak voor de Zuidas te bewerkstelligen. Hiertoe stelt Stadig een compact team samen van ambtenaren en adviseurs die het
gebied een warm hart toedragen en dit ook actief uitdragen. Door het team klein te houden,
kunnen de spelers onderling snel schakelen. Dit verhoogt de slagkracht. Overtuigingskracht
en daadkracht zijn broodnodig. De onderbouwing van de plannen is immers nog broos in deze

De ontsluiting van de Zuidas voor kantorenbouw past in het tijdsbeeld van de aantrekkende economie vanaf 1993. Nederland komt
uit een periode van stagnatie. In 1992 loopt de
werkloosheid nog sterk op. Maar de recente
economische opleving schept mogelijkheden en
verwachtingen. De globalisering schrijdt voort.
De Europese eenwording gaat door en bedrijven
gaan in toenemende mate multinationaal denken
en handelen. Sinds 1990 zijn er vijftien nieuwe
lidstaten bijgekomen in de Europese Unie. In
1996 bedraagt de Europese handelsbalans bijna
14 miljard euro. In 2010 is de handelsbalans
gegroeid tot bijna 100 miljard euro.
De Nederlandse economie ontwikkelt zich eveneens. In 1990 bedraagt het handelsoverschot van
ons land rond de 5 miljard euro. Tegen het eind
van de twintigste eeuw is het al toegenomen tot
20 miljard euro. In 2011 bedraagt het Nederlandse handelsoverschot 40 miljard euro.

Al in 1990 beseffen economen en het Nederlandse bedrijfsleven dat het buitenland steeds belangrijker zal worden voor de handel. Naarmate
Europa groeit als eenheid, wordt Nederland
in verhouding tot de Europese Unie kleiner. De
noodzaak van internationale profilering wordt
daardoor steeds groter.
Er is zowel sprake van kansen als van bedreigingen. In Nederlands gevestigde hoofdkantoren
van grote bedrijven kunnen ‘zomaar’ vertrekken.
Het omgekeerde is ook waar: Amsterdam kan
uitgroeien tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor hoofdkantoren van buitenlandse
bedrijven. De Zuidas moet de troef worden van
Amsterdam in de concurrentie met andere
Europese hoofdsteden. Stadig vertelt in 2005
tijdens een lezing over elf jaar wethouderschap:
“We trokken de consequenties en besloten in te
zetten op de Zuidas als concurrerend werkmilieu. De Noord/Zuidlijn moet de binnenstad met
de Zuidas gaan verbinden. Als het lukt zullen we
- na Londen, Parijs en Frankfurt - meedoen in
internationale netwerken op wereldniveau.”

DE NOODZAAK VAN EEN MASTERPLAN
Het doel van de gemeente bij de ontwikkeling van de Zuidas is niet uitsluitend om Amsterdam
van een economische impuls te voorzien. Het “helen van het verstoorde stedelijk weefsel”, is
eveneens een van de doelstellingen. Hiermee bedoelt de gemeente dat Amsterdam Zuid en
Buitenveldert beter met elkaar verbonden moeten worden.
Dit helen van het stedelijke weefsel is feitelijk een nieuwe doelstelling. Niemand is ooit eerder
op het idee gekomen dat het stadsweefsel stuk is. Sterker nog: stedenbouwer Van Eesteren
kiest er in zijn Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) van 1934 en bij de naoorlogse uitbreidingen van Buitenveldert bewust voor om afstand te nemen van de bestaande stad. Wonen in
het groen, buiten het rumoer van de stad, is zijn idee. Het past in de toenmalige opvattingen
over wonen. Je woont bij voorkeur een eind bij je werk vandaan. Op deze manier kom je op
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gezette tijden toe aan je broodnodige rust. Ook de Bijlmermeer is nog gebouwd volgens dit
stedenbouwkundig concept. De wijk is een groot stuk stad met veel hoogbouw en een strikte
scheiding van woon- en werkomgeving.
In de jaren zeventig verliest deze visie langzaam zijn glans. De Bijlmer - ooit een trekpleister
voor busladingen van buitenlandse planologen en stedenbouwers die een ‘wereldwonder’ komen aanschouwen - blijkt problematisch. De wijk wordt langzaam maar zeker het afvoerputje
van sociaal kwetsbaar Amsterdam. Buitenveldert - gunstiger gelegen ten opzichte van de stad
en Amstelveen - behoudt haar aantrekkelijkheid. De wijk wordt een populaire vestigingsplaats
voor kansrijke Amsterdammers en expats uit diverse werelddelen. Toch blijft Buitenveldert
een afgezonderd stukje stad met een eigen winkelhart en een strook sportvoorzieningen in de
voortuin.
De Amsterdamse bestuurders zien volop kansen voor de economie en het verbinden van Amsterdam Zuid en Buitenveldert. Toch zijn ze allerminst blind voor de risico’s van de ontwikkeling van de Zuidas. Daaronder bevindt zich het zo gevreesde ‘leegtrekken’ van de binnenstad.
Maar ook de gevolgen voor andere ontwikkellocaties houden de bestuurders in het achterhoofd. En wat te doen als bijvoorbeeld de economie tegenzit?
Een van de eerste grote opgaven voor Stadig is om vorm en inhoud te geven aan een visie. Er
moet een gedegen plan voor de Zuidas komen dat voorziet in draagvlak en financiering. De
gemeentelijke doelstellingen over het helen van de stad en economische vooruitgang moeten
er ook duidelijk in terug komen. Verkeer en vervoer, milieu, recreatie, de positionering van het
gebied op de kantorenmarkt: alles moet met elkaar in balans zijn. Er moet een Masterplan
komen dat voorziet in alle ambities.

Morfologische analyse Zuidas Kraaijvanger
Urbis 1996
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DE ZUIDAS EN ANDERE EUROPESE ZAKENCENTRA: EEN RELATIVERING
Hoewel de Zuidas zeker een aantrekkelijke vestigingsplaats is, is bescheidenheid op zijn plaats.
Zelfs als alle ambities van Amsterdam worden
verwezenlijkt, zijn Londen, Parijs en Frankfurt
van een andere orde. Het is analoog aan de positie
van luchthaven Schiphol. Zijn we de grote van
de kleintjes, of horen we als relatief kleine bij de
groten?
De City of Londen is een van de twee financiële
centra in de Britse hoofdstad. Er werken 300.000
mensen, bijna tien keer zoveel als op de Zuidas.
Iedere dag passeert er volgens de Bank for International Settlements voor ruim 1 biljoen (1000
miljard) pond sterling aan vreemde valuta door
de City. Dat is ruim een derde van de wereldwijde
geldstromen. Er zijn bijna 250 buitenlandse banken gevestigd in het gebied. In Canary Wharf, het
tweede financiële centrum van de Britse hoofdstad, werken 90.000 mensen op een kantooroppervlak van 1,3 miljoen vierkante meter.

Een ander financieel centrum is La Défense in
Parijs. Met een oppervlakte van 160 hectare is het
de grootste kantorenwijk van Europa. Er werken
150.000 mensen en er is 2,5 miljoen vierkante
meter kantoorruimte. Van deze ruimte maken
1500 bedrijven gebruik.
Het derde financiële centrum in Europa is
Frankfurt am Main. Deze stad herbergt de Duitse
aandelenbeurs, de Deutsche Bundesbank, driehonderd banken en de Europese Centrale Bank.
Vooral door de aanwezigheid van die laatste bank
wordt Frankfurt ook wel het financiële hart van
Europa genoemd. ‘Mainhattan’ is de bijnaam,
vanwege de indrukwekkende hoogbouw die aan
New York doet denken. Jaarlijks wordt voor 50
miljard euro aan omzet gedraaid in het financiële
centrum van Frankfurt.
Hoewel bescheidenheid dus gepast is, kent de
Zuidas in Nederland geen gelijke. Die mening
wordt gedeeld door de diverse ervaringsdeskundigen die het projectbureau Zuidas in de loop van
de jaren naar de Nederlandse hoofdstad haalt.

BESTUURLIJKE AFWEGINGEN
Wethouder Duco Stadig is vanaf het begin beducht voor problemen bij het uitwerken van de
plannen voor de Zuidas. Het is een reëel gevaar dat de plannen al schipbreuk lijden voor ze de
haven goed en wel hebben verlaten. Interne discussies, tegenstand, bureaucratie en scherpe
klippen zijn er voldoende in Amsterdam. Stadigs strategie is erop gericht om de belangrijkste
obstakels in de stad te neutraliseren.
Stadsontwikkeling valt onder de gemeentelijke Dienst Ruimtelijke Ordening. “Dat gaan wij wel
doen”, vat Stadig later de houding samen die hij ontwaart bij deze dienst. De ambities voor de
Zuidas zijn echter on-Nederlands. Daarom aarzelt de wethouder om de ontwikkeling van het
gebied volledig aan zijn ambtelijke apparaat toe te vertrouwen.
Duco Stadig formuleert het als volgt: “Het College-akkoord zegt: ’We gaan de Zuidas doen’.
Daar hoort ook geld bij. En iedere directeur denkt vervolgens: ’Hoe kom ik bij dat geld…?’”
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Dirk Frieling komt met de suggestie om het opstellen van het Masterplan niet door Dienst
Ruimtelijke Ordening te laten doen. Frieling is een stedenbouwkundige die als strategisch
adviseur verbonden is aan de gemeente Amsterdam. “Voor je het weet, heb je het zoveelste
ambtenarenproject”, zo motiveert hij zijn advies aan Stadig.
Frieling heeft in 1994 een duidelijke visie op de rol van ruimtelijke ordening in de economische
ontwikkeling. “Ruimtelijke ordening bepaalt niet alleen, maar beperkt tevens de economische
groei”, zegt hij in een discussie met Taco van der Hoek van het Centraal Planbureau (CPB).
“Dat is geen reden om er niets aan te doen. Want ruimtelijke ordening schept condities en
moet dus vooruitlopen op wenselijke ontwikkelingen. Niet omdat zij die kan afdwingen, maar
omdat - als de condities niet tijdig worden geschapen - sommige ontwikkelingen onmogelijk
worden.”
Frieling vindt het beter om de regie over de Zuidas niet toe te vertrouwen aan een enkele
dienst. Die kijkt er immers vanuit een beperkt perspectief tegenaan. Beter is het om het opstellen van het Masterplan toe te vertrouwen aan een buitenstaander. Iemand die geen directe
belangen heeft binnen het gemeentelijk apparaat. Deze uitdaging moet echt anders worden
aangepakt, meent Frieling. Hij vindt een gewillig oor bij wethouder Stadig. “We kenden de
kansen”, aldus Stadig. “Maar we kenden nog niet de problemen, terwijl er al zoveel speelde in
de hoofdstad. Dit moest een ontwikkeling worden die de maximale potentie uit het gebied zou
halen.”

...is een stedenbouwkundige die in de
jaren negentig als
Dirk Frieling (1937-2011)
strategisch adviseur
verbonden is aan de
gemeente Amsterdam. Daar is hij aangesteld
door burgemeester Van Thijn. Hiervoor werkt
hij aan scenario’s voor de Bijlmer, Almere
en De Rijp. Ook is hij begin jaren tachtig,
vanuit Nederland Nu Als Ontwerp (NNAO)
de aanvoerder van de vernieuwing van het
stedenbouwkundige vakgebied. Later wordt hij
Dirk Frieling hoogleraar Stedenbouwkundig
Ontwerpen Stad en Regio aan de TU Delft. Hij
wordt de aanjager genoemd van het ruimtelijke
debat in Nederland. “Nederland is geen dichtbevolkt land, maar een dunbevolkte stad”, is
een opvallende stelling van Frieling. Van 2005
tot 2008 is hij als medeoprichter actief bij het
International New Town Institute.

Dat ze niet de lead krijgen, is op dat moment
natuurlijk pijnlijk voor de medewerkers van
Dienst Ruimtelijke Ordening. Er komt een
relatieve buitenstaander die het draagvlak
voor de Zuidas moet mobiliseren. De keuze
valt op Jacques Kwak. Hij wordt bestuurlijk
gedelegeerde. Als voormalig ambtenaar van
de gemeente Amsterdam is hij een bekende
in het stedelijke circuit. Kwak heeft gewerkt
bij de afdeling Grondzaken van het stadhuis.
Hij weet dus heel goed hoe het binnen de
gemeente werkt. Het ambtenarenapparaat
ziet Kwak dan ook niet als een vreemde. Dat
hij inmiddels actief is bij het Amsterdamse
makelaarskantoor Boer Hartog Hooft, verandert daar niets aan. “Hij weet hoe het bij
ons gaat. Dus daar hoeven we in ieder geval
geen aandacht aan te schenken. We kunnen
gewoon met elkaar omgaan”, zo klinkt het op
het stadhuis.
Frieling heeft nog meer adviezen voor
Stadig. Zet alle directeuren in één staf aan
tafel, zo stelt hij. Dan is dat de arena waar
de onderlinge afspraken worden gemaakt
en de bestuurlijke besluitvorming wordt
voorbereid. Stadig heeft alle gemeentelijke
bouwportefeuilles behalve Verkeer in handen
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gekregen. Daardoor kan hij via dit overleg ook structureren. Hij kan strak sturen op zowel de
planontwikkeling als de realisatie van de Zuidas. Dat Stadig uiteindelijk twaalf jaar wethouder
zal zijn, is van cruciale betekenis. Maar dat weet natuurlijk nog niemand in 1994.
Het overleg met de directeuren zorgt ervoor dat alle vraagstukken over de ruimtelijke ordening op één plek bij elkaar komen. Ontwikkelingen lopen bovendien niet langer via verschillende wethouderportefeuilles. Het dwingt de directeuren van de gemeentelijke diensten om
vraagstukken samen op te lossen. Samen zaken doen komt in plaats van elkaar uitspelen en
ten koste van de ander voordeel behalen. Frielings aanbeveling gaat verder dan het louter
bij elkaar zetten van de directeuren. Hij adviseert ook om de directeuren allemaal een eigen
project te geven. Het past in een ontwikkeling die al in de voorgaande collegeperiode in gang
was gezet. Door de directeuren een project te geven en hen daar integraal opdrachtgever van
te maken, maak je hen verantwoordelijk voor resultaten. Daardoor worden ze constructief in
plaats van afwachtend, aldus Frieling.
Al deze aanbevelingen volgt Stadig op. Het gevolg is dat het ambtelijke apparaat volledig meewerkt aan de plannen voor de Zuidas. Het zet er alle beschikbare denk- en daadkracht voor in.
Ook bijzonder is dat de wethouder zelf direct toezicht houdt op de plannen voor de Zuidas. Dat
is nieuw in die dagen.

OPSTELLEN VAN HET MASTERPLAN EN
ORGANISEREN VAN DRAAGVLAK
Kwaks opdracht is verre van eenvoudig. Hij
moet een coherent plan schrijven en presenteren voor de ontwikkeling van de Zuidas.
Hierin moeten de ambities een plaats krijgen
met betrekking tot de concurrentiekracht
van Amsterdam, de geheelde stad, een nieuw
stadscentrum, leefbaarheid en ruimte voor
spoor en auto. Kwak moet mogelijkheden
verkennen en draagvlak creëren. Maar bovenal moet Jacques Kwak een winstgevend
plan maken. En dat is voor die tijd tamelijk
uniek.
Kwak slaagt erin om de relatie met kopstukken uit het Amsterdamse ambtelijke apparaat werkbaar te houden. Met Hans Gerson
kan hij goed opschieten. Gerson is in 1985
Kwaks opvolger als hoofd van de afdeling
Grondzaken van het stadhuis. Ondanks de
goede persoonlijke relatie, vindt Gerson dat
Kwak te ver en te snel gaat met de Zuidas.
Maar Kwak reageert: “Je kunt altijd nog vaart
minderen. Maar als je te vroeg afremt, haal
je het station niet.”

...is partner bij
Colliers International (voorheen
Boer Hartog Hooft)
Jacques Kwak (1949)
in Amsterdam. Hij
staat onder meer
aan de wieg van de ontwikkeling van de Zuidas
en het ArenA-gebied. In de periode van 1994 tot
1997 is hij verantwoordelijk voor het opstellen
van het Masterplan Zuidas. Van 1997 tot 2003 is
Kwak bestuurslid en voorzitter van de vakgroep
Bedrijfs Onroerend Goed van de NVM. Kwak
bekleedt momenteel diverse nevenfuncties. Zo
is hij actief bij de Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek en Onderwijs in het Vastgoed en
is hij commissaris van het beursgenoteerde
vastgoedfonds Groothandelsgebouwen.
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Ondanks de wenkbrauwen die her en der worden gefronst, krijgt Kwak binnen de gemeente
de handen op elkaar voor de Zuidas. Kwak schrijft zelf een deel van zijn succes toe aan zijn
directe betrokkenheid. Hij werkt niet vanuit de ivoren toren, maar met de voeten in de klei.
“Ieder weekend op de fiets door de omgeving en met regelmaat na de bijeenkomsten nog een
halfuurtje dia’s schieten van het gebied”, zo legt hij uit. “Het gaat om zien waar je mee bezig
bent. Als je op straat bent, kom je mensen tegen. Dan kun je er dichter bij staan.”
Kwak woont bij het winkelcentrum Gelderlandplein in Buitenveldert. Vlakbij de Zuidas dus. Hij
spreekt regelmatig de voorzitter van het stadsdeel en komt bij hem thuis. Kwak gaat verder
om met de secretaris van voetbalclub AFC en met de Vrienden van het Beatrixpark. Potentiële
dwarsliggers zoekt hij actief op. Hij informeert hen en houdt voortdurend contact. Door deze
en andere activiteiten probeert Kwak inzicht te krijgen in de belangen van de stakeholders. Hij
wordt op deze manier bovendien de belichaming van een plan dat veel mensen aanvankelijk
nog niet begrijpen. Maar omdat ze Kwak aardig vinden en ze hem regelmatig spreken, gaan ze
zich ook interesseren voor de Zuidas.
“Jacques Kwak was de man die de Zuidas ging organiseren en hij heeft het briljant gedaan”,
zegt Duco Stadig erover. “Kwak werd ook opdrachtgever van Dienst Ruimtelijke Ordening. Hij
had de budgetten, zette onderzoeken uit, liet tekenen en plannen. Hij organiseerde meer dan
tweehonderd bijeenkomsten, had de goede verhalen en de goede beelden en wist de stad mee
te krijgen. Het zou voor iedereen beter worden en dat gold ook voor de infrastructuur.” Kwak
doet natuurlijk niet alles zelf. Adjunct-directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening Henk van
den Herik is de strateeg en geestelijk vader van het concept. Zijn medewerkers Cees Geldof
en Ben Theunissen zorgen voor de inhoudelijke invulling van het Masterplan op stedenbouwkundig vlak. Ruwan Aluvihare verzorgt de landschappelijke inpassing.
Kwak is meer dan alleen de joviale man van de Zuidas. Hij tuigt zijn organisatie heel strak op.
Met de voorzitters van de betrokken stadsdelen Buitenveldert, Rivierenbuurt en Zuid en de
wethouders gaat hij elke zes weken om tafel voor bestuurlijk overleg. Iedere veertien dagen
vergadert hij met een ambtelijke kerngroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de stadsdelen en de gemeentelijke diensten Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken. Namens
het stadhuis schuift Jan Stoutenbeek aan, namens het Grondbedrijf Robert Dijckmeester. Is
een van de deelnemers afwezig of loopt een vergadering niet goed? Dan belt Kwak meteen
met Duco Stadig. Twee keer klaagt hij over de vergadering bij de wethouder. Geen ambtenaar
die het daarna nog waagt om lichtvaardig om te gaan met het project Zuidas. Iedereen weet
inmiddels dat Kwak een man van daden is.
Eens per drie maanden komt bovendien een klankbordgroep – de Coalitie Zuidas - samen op
het stadhuis.
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11 JANUARI 1995: RAADSBESLUIT COALITIE ZUIDAS
Om te komen tot een integraal plan - het Masterplan Zuidas - roept het gemeentebestuur een
overlegorganisatie in het leven. Dit doet het in
samenwerking met de stadsdelen Buitenveldert,
Rivierenbuurt en Zuid. Deze Coalitie Zuidas
bestaat (naast de centrale stad en de genoemde stadsdelen) uit Rijkswaterstaat en overige
belanghebbenden zoals ABN AMRO, NS, RAI, VU
en WTC. Voor het Masterplan worden diverse
studies uitgevoerd.

Doelstellingen die de centrale stad en de stadsdelen hebben geformuleerd, zijn:
• het benutten van de Zuidas voor een krachtige
impuls voor Amsterdam;
• het opnieuw inrichten van delen van het
gebied;
• het helen van de verstoorde stedenbouwkundige structuur;
• het bevorderen van een positief financieel
saldo van deze operatie.

Duco Stadig maakt van de kennis en het inzicht van Jacques Kwak gebruik om het Masterplan
langs alle bestuurlijke klippen te loodsen.
De Amsterdamse diensten moeten offertes maken voor hun werkzaamheden. Kwak heeft de
vrije hand om in te kopen bij de gemeentelijk diensten, maar hij mag ook van externe partijen
gebruikmaken. Voor een deel van de werkzaamheden vindt Kwak de aanpak van gemeente te omslachtig en de doorlooptijd te lang. Hij kiest bijvoorbeeld voor externe bureaus als
Kraaijvanger Urbis voor een morfologische studie en Kolpron voor een economische analyse.
Kwak doet het anders dan gebruikelijk en hij krijgt daar alle ruimte voor. Die boodschap komt
over bij de gemeente Amsterdam.

MORFOLOGISCHE ANALYSE ZUIDAS (JUNI 1995 - KRAAIJVANGER-URBIS)
“Hoewel vanaf het begin van de ontwikkeling
van de stadsgebieden Zuid en Buitenveldert
een grotere stedelijke samenhang doel van de
planvorming is geweest, biedt de gerealiseerde werkelijkheid een ander beeld. Er valt een
onderscheid te maken tussen grotere samenhangende plangebieden en structuren enerzijds
en de incidentele ingrepen anderzijds.
De incidentele ingrepen zijn veelal heel goed
historisch en functioneel verklaarbaar. Het
gaat vaak om grootschalige projecten die zich
qua structuur niet eenvoudig in een stedelijk
weefsel laten opnemen (RAI, WTC en omstreken,
Jollenpad/Waterleiding) of om wijzigingen in het

stedelijk beleid (bebouwing van het tracé van
Rijksweg A3, polikliniek, kantoren Drentestraat
en omstreken). Opvallend is dat deze ruimtelijke incidenten vooral uit de laatste 10-15 jaar
dateren.
Bij de verdere ontwikkeling van de Zuidas zal
onderzocht moeten worden in hoeverre de
oorspronkelijke ingezette noord-zuid gerichtheid van de stad kan worden verenigd met de
regionale richting (oost-west) van de Ringweg.
Er zijn de afgelopen vijftig jaar verschillende
stedenbouwkundige lijnen uitgezet die kunnen
worden opgepakt.”
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POSITIEBEPALING ZUIDAS (2E FASE - JULI 1995 - KOLPRON)
Een onderzoek naar de gewenste toekomstige ontwikkelingen
“De Zuidas wordt algemeen beschouwd als een
gebied met een zeer hoog ontwikkelingspotentieel zowel voor werken, wonen als voorzieningen.
De Zuidas kan momenteel reeds worden

gekarakteriseerd als internationale toplocatie.
Dit komt onder meer tot uitdrukking in de gerealiseerde huurprijsniveaus die in Nederland de
top vormen.”

DIJK, DEK EN DOK
Burgemeester en wethouders van Amsterdam houden in september 1995 het jaarlijkse strategische overleg. Hiervoor schuiven stadsstrateeg Frieling en de ambtelijk opdrachtgevers
van de grote projecten aan. Het gaat om een zogeheten heisessie. Kwak gebruikt de bijeenkomst om zijn ideeën over de ontwikkeling van de Zuidas te presenteren. Hij raakt hierbij aan
de grootste uitdaging voor de ontwikkeling van het gebied: de bundel met infrastructuur. Het
vraagstuk dat op tafel ligt, is hoe de toenemende verkeersstromen langs zuidelijk
Amsterdam (dus over de corridor dwars
door de Zuidas) beheersbaar kunnen blijven
zonder de ontwikkeling van het gebied in de
weg te zitten. Dit is de kardinale vraag voor
de Zuidas. De verkeersstromen lopen nu
eenmaal door de stad. Ze kunnen niet naar
elders worden verplaatst. Pogingen om compleet nieuwe snelwegen aan te leggen, zijn
in Nederland nagenoeg onhaalbare trajecten. Dat is bijvoorbeeld bij de A2 Maastricht
gebleken.

Studie naar continuïteit van stadsstraten, met
een voorstel voor overbouwing van de infrastructuur van wegen en sporen, naar analogie
van de Utrechtsebaan in Den Haag. De vergelijking gaat echter mank omdat de Utrechtsebaan verdiept ligt en de stadsstraten van Den
Haag eroverheen gaan. De infrastructuur op de
Zuidas ligt juist verhoogd en de stadsstraten
gaan eronderdoor.

De Dienst Ruimtelijke Ordening heeft in
opdracht van Kwak stedenbouwkundig onderzoek verricht. Dit onderzoek resulteert in
drie ruimtelijke modellen: Dijk, Dek en Dok.
Het Dijkmodel behelst een zich in de hele
breedte uitbreidende bundel van wegen en
sporen op een verbrede dijk. Het Dekmodel
gaat van een soortgelijke situatie uit. Maar
het Dekmodel voegt een tweede ‘maaiveld’
toe aan de Zuidas. Dit zogenaamde Dek ligt
boven de wegen en sporen, op grote hoogte
boven het bestaande maaiveld. De meest
ingrijpende optie is echter het ondergronds
brengen van wegen en sporen over de hele
lengte van de Zuidas, van de Amstel tot de
Schinkel. Dit is het Dok.

Eerste schetsen van een Dok: wegen en sporen
ondergronds, bebouwing erbovenop.
Dienst Ruimtelijke Ordening

Vooral de ideeën voor een Dok slaan tijdens het strategisch overleg in als een bom. Wethouder Guusje ter Horst reageert vol ongeloof, alsof de voorstellen niet serieus te nemen zijn.
Overal in het land moet de stad wijken voor de hoofdinfrastructuur. En dan zou hier de infrastructuur moeten wijken voor de stad?
Maar de plannen gaan niet van tafel. Integendeel. Met de voorstellen probeert Amsterdam de
geesten rijp te maken voor de ontwikkeling van de Zuidas. Een belangrijke stap daartoe wordt
in oktober 1995 gezet tijdens bijeenkomsten op de Vrije Universiteit. Er komen gedurende
twee dagen vijfhonderd mensen langs. Belangrijke bezoekers op de eerste dag zijn gemeentebestuurders en hun achterban: zowel van de centrale stad als van de stadsdelen. De tweede
dag is er een publieke manifestatie. De grote campagne voor de Zuidas is hiermee begonnen.
Daarna worden nog meer dan zestig bijeenkomsten georganiseerd voor belangstellenden.
Soms gaat het om gesprekken met een kleine groep, soms komen er honderden mensen
opdagen. De Zuidas begint zo steeds meer te leven in Amsterdam.

BUITENLANDSE VOORBEELDEN
In de periode waarin mensen nog volop moeten wennen aan de plannen voor de Zuidas, kijkt
Amsterdam met belangstelling naar buitenlandse initiatieven voor het ontwikkelen van zakencentra. Ambtenaren en bestuurders ondernemen studiereizen naar Londen, Parijs en Berlijn.
In Londen is de gemeente de Docklands aan het herontwikkelen als financieel centrum. Het
gaat om een voormalig industriegebied van de Londense havens van ruim twintig vierkante
kilometer. Begin jaren tachtig komt het terrein braak te liggen. Pogingen tot herontwikkeling
hebben aanvankelijk weinig succes. Londen poogt in 1982 projectontwikkelaars met fiscale
regelingen te verleiden om iets van het gebied te maken. Veel van deze ontwikkelaars gaan
echter failliet, met een fiasco tot gevolg. Londen legt in 1987 een lightrailverbinding aan
tussen de stad en de Docklands: de Docklands Light Railway. Een duurdere, ondergrondse
metroverbinding - de eigenlijke wens van de stad - is op dat moment onbetaalbaar.
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Dat de Docklands uiteindelijk toch een succesvolle zakenwijk wordt, is te danken aan
de oplevende vraag naar kantoorruimte in de
jaren negentig. De economische groei neemt
flink toe na een periode van neergang aan het
begin van dit decennium. Uiteindelijk vindt
het financiële centrum Canary Wharf een
plek op de Docklands.
La Défense - het financiële hart aan de westkant van Parijs - bestaat al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw. De grote groei maakt
deze wijk echter door in de jaren tachtig. Er
liggen hier aanvankelijk vooral kantoren en
amper woningen. De consequentie is dat La
Défense tijdens kantooruren wel levendig is,
maar ‘s avonds en in het weekend volledig
uitsterft.

Docklands in London

La Défense in Parijs

Langs de Seine maakt Parijs in de negentiger
jaren plaats voor een tweede spraakmakende
ontwikkeling. President Mitterand neemt het
initiatief voor de oprichting van de Bibliothèque Nationale, gelegen langs de rivier. Speciaal hiervoor saneert Parijs het spooremplacement en overbouwt het vervolgens
stapsgewijs. De sporen naar Gare Austerlitz
worden opnieuw ingericht. Dankzij de verbeterde bereikbaarheid, ontstaat binnen de
stadsring Boulevard Périphérique de locatie
Seine Rive Gauche. Het is een gebied van 150
hectare met een mix van kantoren, woningen
en een universiteit. Dit gebied heeft - mede
vanwege de overbouwing van de treinsporen
- meer model gestaan voor de Zuidas dan het
kille en afstandelijke La Défense.
Ook in Duitsland is er een project in ontwikkeling waar de Amsterdamse planologen
vol bewondering naar kijken: de Potsdamer
Platz. Na de hereniging investeren de Duitsers in hun nieuwe hoofdstad. Dit gebeurt
vooral op de onbebouwde grens tussen het
vroegere Oost- en West-Berlijn. Postdamer
Platz wordt begin jaren negentig in hoge
dichtheid gebouwd. Een voorname exponent
hiervan is het Sony Center. Opzien baart het
project vooral door de manier waarop de
Duitsers in hoog tempo een bouwplaats en de
bouwlogistiek organiseren.

Schets van bebouwing bovenop de ondergronds
gebrachte infrastructuur van wegen, trein- en
metrosporen

Schets van een onderzoek naar uitvoerbaarheid van het Dok. Omdat wegen en sporen
tijdens de bouw niet buiten gebruik mogen
worden genomen, moet aanleg van het Dok in
opvolgende fasen plaatsvinden

Ambtenaren uit Londen, Parijs en Berlijn komen op hun beurt ook kijken op de Zuidas. Ze zijn
zonder uitzondering onder de indruk van de potentie van het gebied. Het project ligt dichter
bij de stad dan La Défense en Canary Wharf. Bovendien ligt de Zuidas voor internationale
begrippen pal tegen luchthaven Schiphol aan. La Défense en Canary Wharf bevinden zich op
een half tot een heel uur rijden van hun respectievelijke luchthavens. Amsterdam heeft goud
in handen, concluderen de buitenlandse ambtenaren. Deze feedback stimuleert hun Amsterdamse collega’s om vaart te maken met de Zuidas. Zij willen zeker wat betreft de ruimtelijke
kwaliteit tot het uiterste gaan.

ONTWERP MASTERPLAN GEREED
Het Ontwerp Masterplan is in augustus 1996 gereed. Precies op het toegezegde moment,
anderhalf jaar nadat de opdracht is gegeven. Op 1 augustus 1996 is op het stadhuis een bijeenkomst voor bestuurders en ambtenaren belegd. Op de dag zelf nog rijdt Dienst Ruimtelijke
Ordening de dozen met zojuist gedrukte boekjes naar binnen.
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ONTWERP MASTERPLAN ZUIDAS
Centrale thema’s voor het
stedenbouwkundige ontwerp van het
Masterplan zijn:
• het helen van het verstoorde stedelijk
weefsel;
• het slechten van de barrière van de
ring;
• de inrichting van het gebied als een
internationale vestigingslocatie;
• bijzondere aandacht voor de functiemenging;
• de verbetering van de bereikbaarheid;
• de versterking van de concentratie van
economische activiteiten op de Zuidas,
waartoe de kennisinfrastructuur (VU),
de financiële dienstverlening (ABN
AMRO) en (inter-)nationale centra op
zakelijk gebied (WTC, RAI) gerekend
worden;
• de zorg voor het milieu in termen van
duurzaamheid en leefbaarheid.

Dijkmodel

Het Masterplan gaat verder uit van een
groei van station Amsterdam Zuid van
55.000 tot 100.000 reizigers per dag
in de periode tot 2025. Er is zelfs een
uitloop naar 200.000 reizigers mogelijk.
Daarnaast voorziet het Masterplan in
een viersporig treinstation, dat in 2010
wordt uitgebreid naar zes sporen met
een extra eilandperron. Voor de HSL zijn
de keer-/verzorgingssporen voorzien
tussen de stations Amsterdam Zuid en
RAI. Dit geeft wel nog knelpunten qua
ruimtebeslag.

Dekmodel

Het civieltechnisch onderzoek binnen
het Masterplan toont aan dat de modellen Dijk, Dek en Dok alle drie zowel
constructief als uitwerkingstechnisch
haalbaar zijn. Een kostenindicatie voor
de drie modellen komt voor het Dijkmodel uit op 575 miljoen gulden, voor het
Dekmodel op 1 miljard gulden en voor
het Dokmodel op 1,975 miljard gulden.
Drie alternatieven in het Masterplan Zuidas:
Dijk, Dek en Dok

Dokmodel
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De gemeente heeft op dat moment al een sterke voorkeur voor het Dokmodel. Het ondergronds brengen van wegen en spoor biedt de beste mogelijkheden voor helen van het stedelijk
weefsel. Wanneer alle snelverkeer ondergronds is, kan vastgoed bovenop de tunnels worden
gebouwd. Zo kan de Zuidas doorgroeien tot een nieuw stadscentrum, dat aantrekkelijker is
voor bedrijven dan het oude centrum. Een gebied bovendien dat Amsterdam de kans biedt om
zich als financieel centrum op de kaart te zetten.
Maar wethouder Stadig wil niet op één paard gokken. “Dok-onafhankelijk is het sleutelwoord”,
stelt hij. Stadig heeft bij de IJ-oevers gezien hoe snel een project kan sneuvelen als belangrijke stakeholders afhaken. Daarom houdt hij de optie van de Dijkvariant open, hoewel deze niet
zijn voorkeur heeft. Hij wil niet voor voldongen feiten geplaatst worden als het het Dokmodel
een onhaalbare kaart blijkt. Ook als het Dok er niet komt, moet de ontwikkeling van de Zuidas
nog steeds mogelijk zijn.
Gemeentelijk adviseur Dirk Frieling is niet tevreden over het Ontwerp Masterplan. Hij denkt
vooral in beelden en ruimtelijke visies. Het Masterplan is echter meer een strategisch document om de Zuidas bestuurlijk en maatschappelijk op de kaart te zetten. Het heeft daarom de
vorm van een structuurplan. Hierin zijn de ambities, de doelstellingen en het planologische
programma opgenomen.
Kwak heeft zijn antwoord op de kritiek van Frieling klaar. In een toelichting op de plannen legt
hij uit dat een blauwdrukstrategie niet werkt. Er is bewust gekozen voor een ontwikkelingsstrategie op hoofdlijnen voor een periode van dertig jaar. Het is namelijk belangrijk dat je de
plannen in de loop van de tijd verder kunt uitwerken en aanpassen. Op deze manier kunnen ze
worden afgestemd op de condities die in de toekomst gelden.
Zijn advies aan het College van Burgemeester en Wethouders is om het Masterplan op dat
moment nog niet vast te stellen. Amsterdam moet volgens Kwak nog eens anderhalf jaar
nemen voor verdere uitwerking. Een zorg van de gemeente is de reactie van de buitenwereld.
Onder geen beding mogen de plannen voor de Zuidas ten prooi vallen aan negatieve beeldvorming. Want dan dreigt dat ze bij voorbaat kansloos zijn bij ministeries en andere belangrijke
stakeholders. Het Ontwerp Masterplan wordt op 19 november 1996 gepresenteerd aan de
Amsterdamse gemeenteraad.

STAKEHOLDERS BETROKKEN
Kwak krijgt zijn zin. De gemeente verlengt zijn aanstelling met een tweede termijn van anderhalf jaar. Amsterdam trekt twee externe bureaus aan voor lobby en communicatie. Met hen
brengt de gemeente in kaart wie de stakeholders rond de Zuidas precies zijn: zowel landelijk
als lokaal. Ministeries, taakorganisaties, milieuorganisaties, omwonenden, de detailhandel:
deze en andere belanghebbenden worden geïdentificeerd.
Amsterdam wil hoe dan ook dat alle stakeholders aangesloten blijven bij de plannen voor de
Zuidas. De strategie is om te kijken naar de belangen van elke stakeholder en daarop in te
spelen. “We schrijven op wat wij denken dat zij vinden en we maken een kolom waar wij met
hen over anderhalf jaar willen staan”, zo vat Kwak de communicatiestrategie samen. “Ons
doel voor de milieubeweging was om in ieder geval geen tegenstand te krijgen. Je kunt niet
verwachten dat milieugroeperingen voorstander worden. Bij een Kamer van Koophandel is
het niet genoeg dat men voor de plannen is. Die moet het project geweldig vinden.”
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Vanaf april 1997 overleggen gemeente en Rijk over de ontwikkeling van de Zuidas. Gesprekspartners van Amsterdam zijn de toenmalige ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat
- later (grotendeels) opgegaan in het huidige ministerie van Infrastructuur en Milieu. Amsterdam heeft een redelijke relatie met het ministerie van VROM. Het ministerie van Verkeer en
Waterstaat blijkt echter een lastige partij voor de gemeente. Dit ministerie lijkt een andere
taal te spreken, gaat zijn eigen weg en blijft op afstand. Dat wordt nog een flink probleem
voor de Zuidas, weet Amsterdam. Want een eventuele rijksfinanciering voor de infrastructuur
binnen een Dok, zal via dit ministerie verlopen. Ook voor de besluitvorming over de infrastructuur is de medewerking van Verkeer en Waterstaat onontbeerlijk.
Een bijzondere speler in het geheel vormt ABN AMRO. De bank is op dat moment nog volop
aan het bouwen. Maar binnen afzienbare tijd gaat het nieuwe hoofdkantoor open. ABN AMRO
heeft gekozen voor de Zuidas als zichtlocatie. De bank bouwt daarom direct naast de autosnelweg, in de vrije ruimte dicht bij het station. De gedachte aan een Dok maakt de bestuurders van ABN AMRO niet direct enthousiast. Het onder de grond brengen van snelweg en
spoor betekent immers het einde van de zichtlocatie! Aanvankelijk zit ABN AMRO ook helemaal niet te wachten op andere gebouwen in de directe omgeving. Zeker niet als het gaat om
gemengde stedelijke bebouwing, met woningen ertussen. Het gebouw van de bank is ontwikkeld als een icoon, een ‘standalone’. Voor je het weet staat je hoofdkantoor tussen de flats met
wasgoed aan het balkon, vreest ABN AMRO. Amsterdam overtuigt de bank uiteindelijk met de
ambitie om een hoogwaardige locatie te maken van de Zuidas.

62

De Dokwerkers

EEN NIEUW HOOFDKANTOOR VOOR ING
Na de komst van ABN AMRO naar de Zuidas
komen er meer bedrijven bij. De volgende grote
speler die gaat bouwen, is ING. ING is een fusiebedrijf dat in 1991 ontstaat uit NMB Postbank en
verzekeraar Nationale Nederlanden. Aanvankelijk kiest ING voor een gebouw aan de noordkant
van de Zuidas als hoofdkantoor. ING heeft een
heel andere ruimtebehoefte dan concurrent ABN
AMRO. De bank-verzekeraar werkt namelijk
met zelfstandige dochterbedrijven. Die dochterbedrijven hebben hun eigen hoofdkantoren. Zo
zijn er de Haagse Poort over de Utrechtsebaan
in Den Haag en de Delftse Poort - de hoogbouw
bij Rotterdam Centraal. Het hoofdkantoor van
ING op de Zuidas is bedoeld voor de Raad van
Bestuur en de bankonderdelen die daar rechtstreeks onder vallen.
In 1995 trekt de Raad van Bestuur in een van
de nieuwe ‘Twin Towers’ naast het Atrium (het
voormalige NMB-hoofdkantoor). Het is de toren
waar tegenwoordig AkzoNobel zetelt. De andere
toren is het hoofdkantoor van advocatenkantoor
Stibbe. Op een dag ziet de nieuwe bestuursvoorzitter van ING, Aad Jacobs, vanuit zijn werkkamer bouwactiviteiten aan de overkant van de
snelweg. “Wat is dat?”, vraagt Jacobs aan Jan
Doets, dan directeur van ING Vastgoed.

ING House, hoofdkantoor van de ING Groep
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NIEUW SLEUTELPROJECT
Doets antwoordt dat daar de nieuwbouw van het
hoofdkantoor van ABN AMRO in volle gang is. De
reactie van Jacobs is: “Jan, dan moeten wij hier
weg!” Hij wil niet dat het hoofdkantoor van zijn
ING in de schaduw komt te staan van het grotere
en modernere hoofdkantoor van concurrent ABN
AMRO.
Een criterium voor het nieuwe ING-hoofdkantoor
is dat het snel gerealiseerd kan worden. Een
andere voorwaarde is dat ING het kantoor niet
met anderen hoeft te delen. De locatie tussen de
Twin Towers en het World Trade Center - waar
op dat moment nog een busstation is - valt af.
Het daar te bouwen kantoor is te groot voor ING
alleen. Een tweede mogelijke locatie ligt aan de
Beethovenstraat. Dit is een belangrijke straat
die de Zuidas verbindt met Amsterdam Zuid.
Deze plek valt echter af omdat de ontwikkeling
daar te lang zou duren.
De keuze valt op de Amstelveense weg, op de
locatie waar Saabgarage De Snelheid staat. De
locatie is ideaal voor ING. ING kan er snel bouwen en kan er een eigen gebouw realiseren. De
locatie ligt bovendien vanuit Schiphol gezien op
de kop van de Zuidas. Het is en blijft hoe dan ook
een prachtige zichtlocatie aan de ringweg van
Amsterdam: ook bij toekomstige ondertunneling
van de A10. Op enig moment blijkt dat ook de gemeente een oogje op de locatie heeft voor het realiseren van het internationale hoofdkantoor van
Philips. Wethouder Duco Stadig beslist echter
dat ING de voorkeur geniet. Hoewel voor Philips
nog wordt onderzocht of naastgelegen kavels
interessant zijn, trekt dit bedrijf uiteindelijk naar
de Breitnertoren bij station Amstel. ING koopt
de garagehouder uit. De schop gaat in 1999 de
grond in voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor. ING kiest voor een modern ontwerp met
veel glas. Dit moet symbool staan voor de gewenste transparantie in de financiële sector. De
opening van het spraakmakende ING House vindt
in 2002 plaats. Het gebouw - ontworpen door de
architecten Meyer en Van Schooten - krijgt in de
volksmond bijnamen als ‘de Klapschaats’, ‘de
Schoen’ en ‘de Kruimeldief’.

Ook op spoorgebied vinden er ondertussen ontwikkelingen plaats die grote impact hebben op
de Zuidas. In 1996 wordt bekend dat station Amsterdam Zuid een Nieuw Sleutelproject (NSP)
wordt. De Nieuwe Sleutelprojecten voorzien in de ontwikkeling van stations waar in de toekomst de Hogesnelheidslijn (HSL) gaat stoppen. De gemeente Amsterdam is aanvankelijk niet
gelukkig met de keuze voor Amsterdam Zuid. Station Amsterdam Centraal is op dat moment
al niet in staat om alle treinverkeer naar de hoofdstad voldoende te verwerken. Daardoor blijft
het aantal reizigers naar het centrum van Amsterdam achter bij de verwachtingen. Het College van B&W is bezorgd dat toekomstige aanlanding van de Hogesnelheidslijn op Amsterdam
Zuid zal resulteren in het verder leegtrekken van het centrum. Bedrijven zullen immers zo
dicht mogelijk bij de HSL gevestigd willen zijn. Aan de andere kant: hoewel de toewijzing van
Amsterdam Zuid als Nieuw Sleutelproject nog los staat van de ambitieuze plannen voor de
Zuidas, het past natuurlijk wel in de strategie voor het gebied. En Amsterdam Centraal zit nu
eenmaal vol. Dus voor dit station wordt de NSP-status niet gemist.

NIEUWE SLEUTELPROJECTEN
Met de Nieuwe Sleutelprojecten wil de rijksoverheid de ontwikkeling van stations en stationsomgevingen stimuleren. Dit moet een impuls geven
aan de economische ontwikkeling in het centrum
van de uitverkoren steden. Aanleiding voor de
Nieuwe Sleutelprojecten is de komst van de
HSL, de betekenis hiervan voor de steden die de
HSL aandoet en de wens om de stations te laten
fungeren als ‘visitekaartje’ voor deze steden.
Zeker wat dat laatste betreft is er in de jaren
negentig nog werk aan de winkel. Want stations
als Rotterdam Centraal (met het zogenaamde
perron 0), Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal hebben op dat moment nog het imago van
een onveilige omgeving met veel criminaliteit en
drugsoverlast.
De komst van de HSL zal de bereikbaarheid
van zes stations aanzienlijk verbeteren, zo is
de verwachting. Het gaat om Amsterdam Zuid,
Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, Utrecht
Centraal, Arnhem Centraal en Breda. Utrecht en
Arnhem zijn Nieuwe Sleutel Projecten omdat er
aanvankelijk - naast de HSL Zuid - ook nog een
HSL Oost op de rol staat. Op en rond de stations
moeten een nieuw en efficiënt stationsgebouw,

nieuwe woningen en kantoren en een aantrekkelijke buitenruimte verrijzen, met zoveel mogelijk
groen.
De Nieuwe Sleutelprojecten passen bij de
ambitie van de rijksoverheid om de steden te
versterken. Steden moeten aantrekkelijker worden als plek om te wonen en als vestigingslocatie voor (internationale) bedrijven. Ook moeten
ze beter bereikbaar worden met het openbaar
vervoer. Uiteindelijk zal heel Nederland daar
baat bij hebben, stelt het Rijk. Hoe belangrijk
deze ambitie is, blijkt uit de vele beleidsnota’s
waarin het NSP-beleid terugkomt. Denk aan de
Nota Ruimte, de Nota Wonen, de Nota Ruimtelijk
Economisch Beleid, de Nota Mobiliteit en het
Grotestedenbeleid.
De ministerraad wijst Amsterdam Zuid in december 1997 aan als Nieuw Sleutelproject. De
gebiedsontwikkeling van de Zuidas sluit prima
aan op de doelstellingen voor HSL-locaties, zo
vindt het Rijk. In het gebied is immers sprake
van meervoudig grondgebruik, functiemenging
en zijn de perspectieven uitstekend om internationale bedrijven aan te trekken.
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Toch blijven er bij de gemeente aarzelingen bestaan over de NSP-status van station Amsterdam Zuid. Zeker, de komst van de HSL brengt extra financiële middelen met zich mee. Die
komen via het ministerie van VROM beschikbaar. Maar daar staat tegenover dat die HSL ook
extra ruimtebeslag, extra kosten en aanvullende eisen voor de gemeente kan betekenen. Dat
zou wel eens ten koste kunnen gaan van opbrengsten die de gemeente binnen wil halen uit het
verkopen en ontwikkelen van de grond op en direct naast een toekomstig Dok.
Het is maar helemaal de vraag of NSP-subsidie van het ministerie van VROM het ruimtebeslag
volledig compenseert. Bovendien is het extra overleg en de afstemming die de NSP-status
met zich meebrengt geen aanlokkelijk vooruitzicht voor de gemeente.

DE GEMEENTERAAD EN HET MASTERPLAN
Het nieuwe Masterplan is conform de planning in 1997 gereed. Het ziet er nagenoeg hetzelfde uit als dat van 1996, ondanks de tegenstromen die er wel degelijk zijn. Desalniettemin,
door de aanpak van Kwak is het gelukt om de planvorming in één Collegeperiode voor elkaar
te krijgen. Dat geldt als een huzarenstukje. Projecten met de omvang en reikwijdte van de
Zuidas, vergen vaak aanzienlijk meer tijd voordat ze als plan worden vastgesteld.
Dankzij de gekozen aanpak is het draagvlak voor de Zuidas vanaf het begin groot in Amsterdam. Het is een van de zeldzame grootstedelijke initiatieven waartegen weinig wordt geprocedeerd. Er zijn geen bewonersacties, geen actiegroepen en ook de oppositie in de gemeenteraad is beperkt.
De gemeenteraad brengt maar enkele moties in stemming als ze het nieuwe Masterplan in 1997 voorgelegd krijgt. Roel van Duijn
- oprichter van de Kabouter Partij Nederland
en in de jaren zeventig wethouder van Amsterdam - doet als fractievoorzitter van de
Groenen een poging. Hij wil de garantie dat
het Beatrixpark behouden blijft.
Saar Boerlage, partijvoorzitter van de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), wil de
zekerheid dat de gemeente aangrenzende
woonblokken meeneemt in de Zuidasplannen. Ook wenst ze meer woningbouw op de
Zuidas zelf. De gemeenteraad verwerpt de
moties. Desondanks blijft het Beatrixpark
behouden, krijgt woningbouw ruim baan op
de Zuidas en zullen de woonblokken in de
omgeving worden aangepakt door de eigenaren.

Masterplan Zuidas
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De gemeenteraad stelt vervolgens op 18 september 1997 de bestuurlijke en organisatorische
structuur van de Zuidas vast. Ze besluit dat de Zuidas een grootstedelijk project wordt. Het
besluit van de gemeenteraad introduceert ook het projectbureau Zuidas. De Raad geeft aan
dat de toekomstige projectdirecteur in belangrijke mate het gezicht van het project moet
worden.
Het Masterplan Zuidas wordt formeel op 7 januari 1998 vastgesteld door de gemeenteraad.
De Raad wil dat de Zuidas wordt ontwikkeld tot een hoogwaardige, gemengde (inter-)nationale
kantorenlocatie. De Zuidas moet verder een eigen identiteit krijgen, het verstoorde stedelijke
weefsel tussen Amsterdam Zuid en Buitenveldert moet worden hersteld en de barrièrewerking van de snelwegenring rondom Amsterdam moet worden geslecht. De gemeenteraad
kiest daarbij het Dokmodel - dat snelweg en railinfrastructuur ondergronds brengt - als vertrekpunt. Wel moet er sprake zijn van een flexibele ontwikkeling. Dit maakt het mogelijk om
in te spelen op wijzigende omstandigheden. Met dit raadsbesluit staan de ambities definitief in
het Amsterdamse.
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1998

Augustus

Beëdiging kabinet Kok II. Gerrit Zalm blijft minister van Financiën, Tineke
Netelenbos wordt minister van Verkeer en Waterstaat, Jan Pronk wordt
minister van VROM.
Het College van B&W besluit tot het voortzetten van de onderhandelingen
met private partijen en het in samenhang daarmee verder uitwerken van de
stedenbouwkundige visie op het centrumgebied van de Zuidas.

1999

Maart

Er wordt een gezamenlijke ‘fact finding’ door Amsterdam en het Rijk gestart.

April

Bod van het consortium van ABN AMRO, ING en NS.
Dit consortium vraagt om hoge opslagen om de risico’s rond het Dok af te
dekken. Grote teleurstelling bij het projectbureau Zuidas.

2000

Mei

Amsterdam concludeert dat op basis van het bod van de marktpartijen geen
zaken gedaan kan worden en trekt de conclusie zelf de gronden in het plangebied buiten het Dok te verkopen.
Het rendement wordt gereserveerd als de Amsterdamse bijdrage voor de
inpassing van de infrastructuur. Amsterdam beoogt met ABN AMRO, ING en
NS tot een afzetgarantie te komen.

Oktober

Amsterdam stuurt brief aan het Rijk over de rijksbijdrage en het opstarten
van de Tracé/m.e.r.-procedure.

November

Poging van Amsterdam mislukt om Rijkswaterstaat, NS, ABN AMRO, ING,
ProRail, VROM en Verkeer en Waterstaat te overtuigen van de haalbaarheid
van het Dok. Er zijn te veel vragen over de uitgangspunten die zijn gekozen.
Brief staatssecretaris Johan Remkes. Alle varianten (Dok, Dijk en andere)
dienen als gelijkwaardig te worden beschouwd. ….“Dit houdt in dat het Rijk,
maar ook uw gemeente, geen publiek- en privaatrechtelijke handelingen
dienen te verrichten die een vrije keuze uit de te onderzoeken varianten
onmogelijk maakt of beperkt”….Besluit om tracéprocedure te starten is
pas zinvol nadat uit de fact finding is gebleken dat de beschouwde varianten
binnen randvoorwaarden haalbaar zijn.

Februari

Gemeenteraad stelt Visie Zuidas unaniem vast.
Voorstel College van B&W aan staatssecretaris Remkes om de inkomsten
uit de Zuidas Flanken in te brengen. Voorstel tot klassieke rolverdeling
tussen Rijk en regio. Het vastgoedrisico dient door marktpartijen gedragen
te worden.

April

Stadig overlegt met rijksonderhandelaar Van der Wildt.
Instemming van de gemeente met een serieuze verkenning van het zogenaamde Kunstwerkmodel.

Mei/Juni

Verkenning naar een Kunstwerkmodel met ondergrondse A10 en metrosporen en bovengrondse treinsporen.

November

Bestuurlijk overleg met vaststelling basisdocument voor bestuurlijke besluitvorming. Stadig dringt wederom aan op start Tracé/m.e.r.-procedure.
Brief College van B&W aan Remkes. Bereidheid van de gemeente Amsterdam om de meerkosten van het ondergronds brengen van de infrastructuur
voor haar rekening en risico te nemen. Kunstwerkvariant als terugvaloptie.
Het consortium van ABN AMRO, ING en NS is bereid een afnamegarantie te
geven voor alle bebouwing op het Dok.

December

Indicatief bod van het consortium van ABN AMRO, ING en NS.
In totaal betreft het 840.000 m2 B.V.O. aan vastgoed voor woningen, kantoren
en voorzieningen, exclusief parkeren.

2001

2002

2003

Februari

Overleg Remkes en Stadig: Rijk en stad gaan nauwe samenwerking aan om
tot planvorming en Tracé/m.e.r.-procedure over te gaan.
Zowel Dijk als Dok als Kunstwerk zal worden uitgewerkt. Zowel gemeenteraad als het Rijk probeert nog dit jaar een besluit te nemen wat richtinggevend is voor de alternatievenkeuze.

Mei

Brief van Remkes aan College dat Amsterdam weliswaar een voorkeur kan
uitspreken voor het Dok, maar dat de opties Kunstwerk en Dijk opengehouden moeten worden.
Zonodig alle drie langere tijd in Tracé/m.e.r.-procedure houden.

Februari

Raadbesluit: bevestiging dat de ontwikkeling van de Zuidas op basis van het
Dokmodel de voorkeur verdient.
Amsterdam is bereid haar grondopbrengsten in het Zuidasgebied ter realisering van het Dok in te brengen. Die grondopbrengsten mogen niet ingezet
worden als de keuze valt op het Dijk- of het Kunstwerkmodel.
Ondertekening van een intentieovereenkomst over de grondafname op het
Dok met een consortium van private partijen. De gesloten overeenkomst
maakt indruk in Den Haag. Het College krijgt de mogelijkheid om rechtstreeks met de bewindslieden te overleggen over het Dokmodel.

Maart

Bestuurlijk overleg. Cohen en Stadig overtuigen de Haagse bestuurders om
het Dok als voorkeursalternatief en de Dijk als terugvaloptie te bezien.
Draagvlak voor een Kunstwerkmodel ontbreekt, dit alternatief valt definitief af. Cohen geeft aan dat als het Rijk niet wil deelnemen in de winsten en
verliezen, de gemeente afziet van de ambitie om het Dok aan te leggen. De
Haagse bewindslieden stellen daar tegenover dat een risicodragende deelname in het Dok alleen bespreekbaar is als “het financiële plaatje kloppend
wordt gemaakt”. Minister Zalm wil ook inzicht hebben in de opbrengstmogelijkheden van Onroerend Zaak Belasting en leges. Voorwaarde is dat de
business case sluitend moet zijn. Gesuggereerd wordt het gemeentelijk
belang in Schiphol als dekkingsmogelijkheid in te zetten.
Zowel voor het Dokmodel als het Dijkmodel wordt de business case inclusief
de risico’s inzichtelijk gemaakt. Als de business case sluit, zal in de volgende
fase worden onderzocht wat de meest geëigende vorm is voor samenwerking en risicoverdeling tussen Rijk en gemeente. Onderzocht moet worden
hoeveel ruimte er nodig is voor de uitbreidingen van de A10 en de sporen.

Juli

Beëdiging kabinet Balkenende I. Hans Hoogervorst wordt minister van
Financiën, Roelf de Boer wordt minister van Verkeer en Waterstaat, Henk
Kamp wordt minister van VROM.

Januari

Jan Stoutenbeek volgt Siwart Kolthek op als projectdirecteur van de Zuidas.

April

Besloten wordt het Rijk voorafgaand aan het bestuurlijk overleg een brief te
sturen over de risicobuffer die nodig is.
De brief bevat ook het verzoek aan het Rijk voor een aanvullende bijdrage
die gelijk is aan de Amsterdamse inbreng van opbrengsten uit de Zuidas
Flanken. De gemeente wenst niet langer eenzijdig de risico’s van het Dok te
dragen.
Voor de Haagse ambtenaren is de brief een bevestiging dat het Dok ook voor
Amsterdam te duur en te risicovol is. Het bestuurlijk overleg wordt geannuleerd.

Mei

Beëdiging van kabinet Balkenende II.
Gerrit Zalm keert terug als minister van Financiën. Karla Peijs wordt minister van Verkeer en Waterstaat, Sybilla Dekker wordt minister van VROM.
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November

Werkbezoek van minister Zalm.
Bespreking met ABN AMRO en ING, deelnemers aan het private consortium.
Zalm gelooft dat er geld te verdienen valt op de Zuidas en maakt kenbaar
dat het Rijk risicodragend wil participeren in het Dokmodel mits ook private
partijen risicodragend participeren.

December

Besluit van het College van B&W over een gezamenlijke onderneming die
verantwoordelijk wordt voor de aanleg van het Dok.

Januari

Ter voorbereiding van een kabinetsbeslissing brengt premier Balkenende in
januari een werkbezoek aan Amsterdam.
Elco Brinkman wordt tijdens een overleg tussen Rijk en gemeente als formateur aangesteld om de onderhandelingen over de onderneming in goede
banen te leiden. Belangrijke bovenliggende vraag is of - na de bevindingen
over de Betuweroute en de HSL - we in Nederland in staat zijn een project
van dergelijke omvang binnen budget te realiseren.
In navolging van de conclusies van het onderzoek van prof. Flyvbjerg, neemt
Brinkman maatregelen om risico’s van kostenoverschrijdingen te beheersen. Er wordt een business case opgesteld waarbij niet alleen kosten en baten, maar ook risico’s en prijsontwikkelingen worden meegerekend. Tevens
maakt Brinkman onderscheid tussen een ‘basisbestelling’ en zogenaamde
modules die aanvullend kunnen worden besteld en betaald.

September

2005

Januari

Februari

Rapportage Brinkman op basis van een Stapeldok.
Hoezeer er ook gekeken is naar optimalisatie van stapelen van sporen en
wegen, toch worden Amsterdam, het Rijk en de regio verzocht om extra bij te
dragen. Dit is slikken voor Rijk en gemeente.
Brinkman krijgt een vervolgopdracht. De oplossing komt als tijdens het
kerstreces Zalm en Stadig vervolgens tot een vergelijk komen.
Bekrachtiging van de onderhandelingsuitkomsten.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Koningin treffen de ministers elkaar
en ontstaat er een discussie over de risico’s van het Dokmodel. De discussie
wordt beslecht met de afspraak dat naast de vastgestelde bijdrage van Verkeer en Waterstaat, het risico wat normaal gesproken gelopen wordt, door
het ministerie wordt afgekocht. Het risico voor de infrastructuuropgave komt
daardoor te liggen bij de aandeelhouders van de Zuidasonderneming.
Ondertussen ontvangt Brinkman een brief van ABN AMRO. De banken hebben grote twijfels over het advies van advocatenkantoor Stibbe om private
partijen via een Europese aanbesteding te selecteren voor een verkenning
naar het Dok. “Wij adviseren u de tender voor deelname aan het project pas
te doen als er volledige duidelijkheid is over de omvang en inhoud van het
project, er vrij nauwkeurig is bepaald wat de financiële consequenties daarvan zijn, de publieke aandeelhouders overeenstemming hebben bereikt over
hun bijdragen aan het project en het gehele project door bekwame marktpartijen is doorgerekend.”
Het consortium van ING, ABN AMRO en NS wordt bedankt voor zijn eerdere
bod.
Ter compensatie ontvangen alle drie de partijen een ontwikkelrecht in het
plangebied Ravel.
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Nu de gemeenteraad het Masterplan heeft vastgesteld en
het Dokmodel als vertrekpunt heeft benoemd, begint een
nieuwe fase. Vanaf dat moment richt Amsterdam zich op
het realiseren van een Dok. De gemeente neemt daarbij de
regie stevig in handen. Ze start een proces om het draagvlak voor een Dokoplossing te versterken. Dit proces start
binnen de eigen organisatie. Hier valt namelijk zeker nog
‘missionariswerk’ te verrichten. Maar de aandacht richt
zich al snel op partijen buiten de gemeente zelf. Voor het
realiseren van het Dokmodel is samenwerking met de
markt onontbeerlijk. Vandaar dat Amsterdam marktpartijen al vroeg bij de planvorming wil betrekken.
De gemeente verkent ook de mogelijkheden voor samenwerking met de regio en het Rijk. Vooral de samenwerking
met de ministeries in Den Haag is cruciaal. De gemeente
weet dat de besluitvorming over nationale infrastructurele
projecten gemiddeld 14 jaar in beslag neemt. Ook voor het
Dokmodel is besluitvorming op nationaal niveau nodig.
De gewenste ondergrondse infrastructuur komt er alleen
als de minister van Verkeer en Waterstaat ermee instemt
door een Tracébesluit te ondertekenen. De minister zal dit
pas doen als zo’n Dok een oplossing is voor een bestaand
verkeersprobleem. De gemeente moet nut en noodzaak
dus aantonen in Den Haag.
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START VAN DE PROJECTORGANISATIE
Na de afronding van het Masterplan zet Amsterdam een gemeentelijke projectorganisatie op.
De gemeente trekt Siwart Kolthek aan als directeur. Amsterdam vraagt hem kort nadat hij
klaar is met zijn werk als gemeentesecretaris van Den Haag. Kolthek is vertrouwd met complexe ruimtelijke opgaven. Eerder in zijn loopbaan heeft hij in Rotterdam ervaring opgedaan
met grootschalige gebiedsontwikkeling. Als hoofd van Dienst Ruimtelijke Ordening legde hij
mede de basis voor de ontwikkeling van de Kop van Zuid in de Maasstad.
Kolthek is daarmee de opvolger van Jacques Kwak, de kwartiermaker die in Amsterdam de
geesten rijp heeft gemaakt voor de Zuidas. Kolthek krijgt de opdracht om de plannen voor het
Zuidasdok verder uit te werken en stakeholders binnen en buiten Amsterdam mee te krijgen.
Hij krijgt gezelschap van Jan Stoutenbeek. Die heeft als gemeentelijk projectleider de komst
van ABN AMRO begeleid. Het gemeentelijke Ontwikkelingsbedrijf schuift Robert Dijckmeester
naar voren als hun vertegenwoordiger in de projectorganisatie. In de beginperiode heeft ook
wijlen Henk van den Herik een belangrijke stem in de planvorming over de Zuidas. Velen herinneren zich de adjunct-directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening als stille kracht achter
de Zuidas. “Van den Herik zette de goede mensen op de goede plek en heeft het Masterplan
naar een uniek niveau getild”, vertelt stedenbouwer en latere supervisor van de Zuidas Pi de
Bruijn. Kolthek, Stoutenbeek, Van den Herik en Dijckmeester zijn in deze periode de stuwende
krachten achter de Zuidas. Wethouder Stadig zorgt voor de broodnodige bestuurlijke rugdekking.

...is van november 1997
tot januari 2003 de eerste
projectdirecteur van de
Siwart Kolthek (1940)
Amsterdamse Zuidas.
Kolthek is voordien adviseur in de bouwsector
geweest vanuit Stichting Bouwcentrum/Ratiobouw. Ook heeft hij voor zijn dienstbetrekking
op de Zuidas al gewerkt als organisatieadviseur en vervolgens directeur Volkshuisvesting
resp. algemeen directeur Ruimtelijke Ordening
en Stadsvernieuwing bij de gemeente Rotterdam. Verder is hij voor 1997 werkzaam als
gemeentesecretaris van zowel Dordrecht als
Den Haag.

Projectdirecteur Kolthek huldigt vier principes tijdens zijn periode bij het project. Hij wil
een kleine projectorganisatie, geen gedwongen winkelnering bij gemeentelijke diensten
en een toereikend projectbudget. Ten slotte
werkt hij met coalities.
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In zijn eerste jaren als projectdirecteur besteden Kolthek en zijn team veel aandacht aan wat
hij “sociaal-analytische verkenningen van de omgeving van de Zuidas” noemt. Hij brengt gedetailleerd in kaart hoe de verschillende beleidsbepalers tegen de ontwikkeling van de Zuidas
aankijken. Daarbij registreert Kolthek wie voor en wie tegen de plannen zijn en hoe hij de
besluitvorming van de beleidsbepalers kan beïnvloeden.
Hij steekt veel energie in het enthousiast maken van mensen voor de Zuidas. Kolthek schetst
een droombeeld van een gebied waarin verkeersstromen ondergronds zijn en er alle ruimte
komt voor wonen en werken op niveau. In lifestylebladen schildert hij een aantrekkelijk panorama: een mondaine omgeving met topbedrijven in de financiële dienstverlening, waar het
goed wonen is in mooie appartementen. En natuurlijk is er in die omgeving ook veel aandacht
voor sport en cultuur. “Singing and dancing”, zo duidt Kolthek het beeld dat hij over de Zuidas
naar buiten brengt. Mensen moeten een vrolijk gevoel krijgen bij de gedachte aan dit stukje
stad in wording.
Draagvlak voor het Dokmodel begint wat Kolthek betreft in eigen huis: bij het ambtelijke apparaat en de politiek in Amsterdam dus. Hij kan daarbij voortbouwen op de basis die
voorganger Kwak heeft gelegd. Onder Amsterdamse ambtenaren is er al veel enthousiasme
voor de Zuidas. Zij ervaren het ontwikkelen van een nieuw stadscentrum als een uitdagende
missie: zeker ook vanwege de beoogde internationale allure. Iedereen wil eraan bijdragen om
Amsterdam beter op de wereldkaart te zetten.
Kolthek pookt dit enthousiasme verder op door diensten af te nemen van gemeentelijke organisaties. Deze zijn soms duurder dan de dienstverlening door marktpartijen. Maar Kolthek
vindt draagvlak binnen de gemeente belangrijker dan de laagste tarieven. “Als project waren
we ongelooflijk interessant”, blikt Kolthek later terug. “Dat betekende dat we altijd de beste
mensen vanuit de gemeente konden aantrekken.” Niet alle directeuren van gemeentelijke
diensten delen het enthousiasme van hun medewerkers voor het Dokmodel. Hans Gerson,
dan directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, is nog steeds niet gecharmeerd van de plannen. Net als voorganger Kwak kan ook Kolthek daar geen verandering in
brengen.
Kolthek en zijn team hebben binnen de gemeente een ‘status aparte’. Ze rapporteren rechtstreeks aan wethouder Stadig. “Duco Stadig was de baas”, vertelt Kolthek. “Het College en
de raadsleden lieten de Zuidas helemaal aan hem over. Wij hadden ons eigen overleg met de
wethouder en gingen nooit naar het stafoverleg met andere directeuren van de gemeente.
Wij hadden de volledige steun van Duco, maar ook van burgemeester Schelto Patijn en diens
opvolger Job Cohen. Daarmee waren de plannen en ambities afgedekt binnen het College.”
In 1999, als station Amsterdam Zuid circa 10.000 reizigers per dag afhandelt, gaat de Tweede Kamer akkoord met een subsidie voor de Noord/Zuidlijn. Deze zal Amsterdam Zuid via
Centraal met Amsterdam Noord verbinden. De Amsterdamse gemeenteraad neemt in 2002
het definitieve besluit voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Als deze in 2017 in gebruik wordt
genomen, zal station Amsterdam Zuid nog veel sterker in betekenis toenemen.
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EERSTE POGINGEN TOT PUBLIEKE SAMENWERKING
Kolthek overlegt in februari 1999 met vertegenwoordigers van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat. Het doel is afspraken te maken over de manier waarop Rijk en gemeente Amsterdam kunnen samenwerken bij het realiseren van de ambities voor de Zuidas. De vertegenwoordigers van Verkeer en Waterstaat beschouwen de voorkeur van Amsterdam voor een Dok
als een politiek gegeven. Toch benadrukken ze dat het Rijk het belangrijk vindt om verschillende varianten voor de inpassing van infrastructuuruitbreidingen zolang mogelijk open te
houden. Uiteindelijk spreken de partijen af dat ze samen een ‘fact findings fase’ gaan doorlopen. De gemeente richt zich daarbij op een optimale stedelijke ontwikkeling van het Zuidasgebied. Het Rijk zal kijken naar de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen. Amsterdam
wil wel tempo maken, zo benadrukt de gemeente tijdens het overleg. Wat Amsterdam betreft
begint de Tracé/m.e.r.-procedure zo snel mogelijk. En daarna moet de schop in de grond.
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Gemeente en Rijk onderwerpen twee inpassingsmodellen voor de infrastructuur aan een
verkenning: het Dijkmodel en het Dokmodel. In het Dijkmodel ligt alle infrastructuur op een
verbreed dijklichaam op de bestaande hoogte. Het vormt de basisreferentie voor de planontwikkeling. Hiermee kan het ingrijpender en kostbaarder Dokmodel worden vergeleken.
In het Dokmodel ligt alle infrastructuur ondergronds in tunnels. Voor de uitwerking van het
Dokmodel is het belangrijk om te weten hoeveel extra wegen en sporen er in de toekomst
nodig zijn om reizigers goed te kunnen bedienen. De tunnels moeten immers groot genoeg
zijn om ruimte te bieden aan deze uitbreidingen. Rijkswaterstaat en ProRail kunnen die vraag
op dat moment nog niet exact beantwoorden. Deze onduidelijkheid maakt ook de studie naar
het Dijkmodel moeilijker. Amsterdam houdt in de plannen uiteindelijk rekening met zes sporen (drie treinperrons) in het station. De studies laten echter ook de mogelijkheid open voor
een station met acht sporen. Wat de A10 betreft wordt op dat moment nog uitgegaan van een
uitbreiding van drie naar vier rijstroken per rijrichting

BEDENKINGEN OVER HET DOK
ABN
AMRO

WTC

Optie Dok

ABN
AMRO

Optie Dijk
Impressie van het Dijkmodel en Dokmodel zoals daar in 1999 naar wordt gekeken. Men gaat
uit van een zessporig treinstation, wat noodzakelijk maakt dat de huidige zuidbaan van
de A10 in zuidelijke richting wordt verplaatst.
De rijbanen van de A10 worden uitgebreid van
drie naar vier rijstroken per rijrichting. Bij het
Dokmodel wordt, omdat aan de zuidzijde de
meeste ruimte beschikbaar is, stapsgewijs
van zuid naar noord gebouwd. Eerst gaat de
zuidbaan van de A10 onder de grond, dan de
treinsporen, dan de metrosporen. Ten slotte
gaat de noordbaan van de A10 onder de grond.
Boven de trein- en metrosporen komen gebouwen, boven de tunnels van de A10 komen de
stadsstraten

WTC

De projectorganisatie Zuidas presenteert op 8 november 1999 de uitkomsten van een eigen
haalbaarheidsonderzoek naar het Dok. Naast vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat,
ProRail en de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat, zijn ook vertegenwoordigers
van NS, ABN AMRO en ING aanwezig. Het lukt Amsterdam niet om de aanwezigen te overtuigen van de haalbaarheid van het Dokmodel. De toelichting van de gemeente leidt tot veel
vragen over de uitgangspunten voor het onderzoek. De aanwezigen wijzen de gemeente op
meerdere tekortkomingen in de plannen. Zo houdt het onderzoek onder andere onvoldoende
rekening met de veiligheidsvoorzieningen die er moeten komen in de tunnels.
De bijeenkomst bevestigt de al aanwezige scepsis bij de rijkspartijen over de financiële haalbaarheid van het Dokmodel. Het verschil in kosten tussen een Dijk en een Dok zal dusdanig
groot zijn dat financiering op basis van een eventuele publiek-private samenwerking niet
meer reëel is, zo menen zij. Het valt Kolthek op dat het Rijk uitsluitend oog heeft voor de
kosten van de aanleg van infrastructuur. Amsterdam denkt daarentegen vanuit een totaal
business plan. Daarin heeft naast infrastructuur ook gebiedsontwikkeling een plek gekregen.
Het lijkt er volgens Kolthek op dat de rijksambtenaren zich al op voorhand hebben voorgenomen om Amsterdam te overtuigen van de financiële onhaalbaarheid van het Dok.
Het Rijk maakt er geen geheim van dat het inderdaad weinig vertrouwen heeft in de rekensommen van de gemeente. Het ministerie van VROM heeft bovendien twijfels over de stedenbouwkundige kwaliteit van de plannen. VROM vreest dat de ambities op dit gebied ondergeschikt zijn aan de noodzaak om geld in het laatje te brengen. Vreemd zou dat overigens niet
zijn. Het ondergronds brengen van de infrastructuur is zeer kostbaar. Dat betekent dat er heel
veel vastgoedontwikkeling nodig is om er voldoende inkomsten tegenover te zetten.
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De betrokken rijksmedewerkers zien hun
vermoedens bevestigd als bij het deelproject
Mahler IV op de Zuidas de door de gemeente
beoogde menging van kantoren, woningen
en voorzieningen nog niet haalbaar blijkt.
Niet de helft, maar slechts vijftien procent
van het vastgoed is er uiteindelijk bestemd
voor woningbouw. Vertegenwoordigers van
het ministerie van VROM steken hun onvrede
hierover niet onder stoelen en banken. Zij
vermoeden dat de planwijzigingen vooral
financiële redenen hebben. Kantoren leveren
immers meer grondopbrengsten op dan woningen. VROM gaat daarbij voorbij aan de nog
beperkte mogelijkheden om woningbouw te
realiseren, reageert Amsterdam. Dat kan
pas volop als het Dok er ligt. Woningbouw
is met bovengrondse infrastructuur maar
beperkt mogelijk vanwege de geldende geluids- en milieunormen.
Impressies van het deelgebied Mahler IV tussen de Buitenveldertselaan en het Mahlerplein
(plein aan de zuidzijde van het station). Het
vastgoed wordt zodanig ontwikkeld dat functiewijzigingen van kantoren naar woningen en
omgekeerd mogelijk moeten zijn. Uiteindelijk
wordt in het deelplan Mahler IV 460.000 m2
vastgoed gerealiseerd. Dit gebeurt bovenop
een parkeergarage die zich ondergronds
uitstrekt over het hele deelplan en plaats biedt
aan ruim 2000 parkeerplaatsen

Ook zijn er zorgen bij VROM over de openbare
ruimte. Dat geldt met name wat betreft de
vormgeving en de ruimtelijke kwaliteit van
het toekomstige station en het omliggende
gebied. Het mag niet gebeuren dat er een ondergronds station komt, maar dat de directe
omgeving bovengronds wordt vergeten. Voor
VROM is de stedenbouwkundige kwaliteit van
de Zuidas ontzettend belangrijk.

Na de presentatie van de projectorganisatie
besluiten de rijksambtenaren staatssecretaris Johan Remkes te informeren. Remkes stuurt
op 11 november 1999 een brief aan het College van B&W van Amsterdam. De boodschap luidt:
het Rijk wil alle varianten (Dok, Dijk en andere) voor de Zuidas gelijkwaardig behandelen. “Dit
houdt in dat het Rijk, maar ook uw gemeente, geen publiek- en privaatrechtelijke handelingen
dienen te verrichten die een vrije keuze uit de te onderzoeken varianten onmogelijk maakt of
beperkt.” Remkes kondigt aan dat hij met de gemeente afspraken wil maken over de inrichting
van het vervolgproces. Vooral het moment en de wijze waarop private partijen bij planvorming, realisatie en exploitatie zullen worden betrokken, hebben zijn aandacht. Remkes vindt
het te vroeg om uitspraken te doen over de hoogte van de rijksbijdrage. “De recente bevindingen van de fact finding bevestigen mij in mijn opvatting dat een optimalisatie van de mogelijke
varianten noodzakelijk is, zodat het berekende tekort beheersbaar wordt.” Remkes sluit af
met de constatering dat een Tracé/m.e.r.-procedure pas kan starten nadat de fact finding
aantoont dat de beschouwde varianten binnen randvoorwaarden (financieel) haalbaar zijn.
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Rijk en gemeente starten daarom in januari 2000 samen met een tweede fase van de fact finding. Het doel is om de verschillende onzekerheden uit de eerste fase door nadere studie weg
te werken. Hoe zit het bijvoorbeeld met de veiligheid bij de combinatie van gebouwen op en
tunnels in het Dok? Hoe om te gaan met eventuele trillingen als gevolg van het treinverkeer in
het Dok? En zo spelen er nog vele andere vervolgvragen. Op basis van de diverse onderzoeken
willen Rijk en gemeente vervolgens een gezamenlijk besluit nemen over de gewenste uitvoeringsvariant.

TUNNELBRANDEN
In de periode 1999-2001 leidt een serie branden tot een internationale discussie over tunnelveiligheid:
Maart 1999
Mei 1999
Juni 2000
November 2000

Oktober 2001

39 Mensen komen om bij een brand in de Mont Blanc-tunnel, die Frankrijk en Italië
met elkaar verbindt.
Een brand in de Tauern-tunnel in Oostenrijk kost aan 12 mensen het leven.
56 Mensen overlijden door een treinongeluk in een tunnel bij de hoogste berg in
Duitsland, de Zugspitze.
Bij een brand in een skitrein in het Oostenrijkse Kaprun vinden 155 mensen, onder
wie twee Nederlanders, de dood. Een oververhitte straalkachel blijkt de ramp te
hebben veroorzaakt.
In de Gotthard-tunnel in Zwitserland komen 10 mensen om bij een brand.

EERSTE POGING TOT PRIVATE PARTICIPATIE
De gemeente loopt niet alleen tegen problemen aan in de contacten met het Rijk. De verkenning van Amsterdam met enkele marktpartijen verloopt aanvankelijk eveneens teleurstellend. De gemeente heeft diverse private partijen uitgebreid geconsulteerd bij het opstellen
van het Masterplan. Ze verkent dan al de mogelijkheden voor intensieve samenwerking met
de markt. De gesprekken resulteren voorjaar 1999 in een eerste serieuze poging om zo’n
publiek-private samenwerking te starten. De gemeente onderhandelt met ING, ABN AMRO en
NS over een private bijdrage aan de ontwikkeling van het Dok. NS is (naast vervoerder) tevens
eigenaar van luchtrechten boven sporen en exploitant van het station.
Uitgangspunt voor de besprekingen is dat het Rijk de plannen voor het Dok zal omarmen,
financieel bijdraagt aan de aanpassing van de rijksinfrastructuur en het initiatief neemt voor
het Tracébesluit.

LUCHTRECHTEN EN DE ZUIDAS
NS beschikt over de zogenoemde luchtrechten
boven het spoor. Dankzij deze rechten kan NS de
ruimte boven het spoor commercieel benutten.
Bijvoorbeeld door kantoorruimte boven het
spoor te ontwikkelen. Omdat bij de Zuidas de

sporen eerst verplaatst moeten worden in een
tunnel voordat overbouwd kan worden, is met
NS afgesproken dat de luchtrechten van 90.000
m2 worden omgezet in een ontwikkelrecht voor
90.000 m2 op het Dok.
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Een consortium van de bovengenoemde private partijen brengt voorjaar 1999 een indicatief
bod uit. Het is een bod met veel mitsen en maren. De marktpartijen vinden de te doorlopen
procedures te complex. De onzekerheden rond het ontwerp van het Dok zijn groot, de risico’s
hoog. Het consortium eist hoge financiële opslagen om deze risico’s af te dekken. Het rekent de gemeente voor dat het project alleen rendement oplevert als de overheid honderden
miljoenen guldens meer op tafel legt dan het geld dat nodig zou zijn voor uitbreiding van de
infrastructuur op de bestaande dijk.
De gemeente realiseert zich dat ze op basis van het bod van de marktpartijen geen zaken kan
doen. Amsterdam besluit daarom de ambities bij te stellen. Daarbij maakt de gemeente gebruik van het feit dat ze (praktisch) alle grond op de Zuidas in haar eigendom heeft. Dit maakt
het mogelijk om grondopbrengsten in het project te brengen. Het plan van de gemeente:
1. De gemeente geeft de grond in het plangebied buiten de zone van het Dok in erfpacht uit.
Amsterdam zet als het ware een financieel hekje rond de Zuidas en reserveert de grondopbrengsten van de uitgiften in erfpacht als haar bijdrage in de kosten van de inpassing
van de infrastructuur.
2. Amsterdam wil een publiek-private samenwerking starten voor bovengrondse stedenbouwkundige ontwikkeling op het Dok met een consortium van NS, ABN AMRO en ING.
De gemeente gaat met bovengenoemde drie partijen het gesprek aan over een afzetgarantie.
Ze wil dat de marktpartijen instaan voor de afname van een bepaalde hoeveelheid grond tegen
een vooraf afgesproken prijs. De marktpartijen krijgen in ruil daarvoor alvast het recht om
deze grond te ontwikkelen.

|

79

en algemene regie voor haar rekening. Verder is ze opdrachtgever, risicodrager en financier
voor het bouwrijp maken van de Zuidas. De ruwbouw van het Dokmodel valt bij deze benadering onder dit bouwrijp maken. Het Rijk moet volgens Stadig het Nieuw Sleutelproject subsidiëren. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is opdrachtgever voor de aanleg van wegen,
treinsporen en het station. Het vastgoedrisico komt in de beleving van de gemeente voor
rekening van de marktpartijen. De afnamegarantie die de gemeenten met de marktpartijen
wil afspreken, is in de ogen van de wethouder slechts een minimumprijs. Op basis hiervan
kunnen publieke partijen een onomkeerbaar besluit nemen. Uiteindelijk wil de gemeente de
bouwkavels boven de spoortunnels openbaar veilen. Dat zal - als het tij meezit - veel meer
opleveren dan de afnamegarantie. Deze garantie is daarmee dus een soort risicoverzekering
voor de gemeente.
Amsterdam biedt het Rijk en de provincie Noord-Holland aan om te participeren in de veiling.
Pakt de veiling positief uit? Dan profiteren Rijk, gemeente en regio doordat de publieke bijdrage aan het Zuidasproject omlaag kan.

HET KUNSTWERKMODEL
Het Rijk ontvangt het Amsterdamse voorstel met enige reserve. Vertegenwoordigers van het
Rijk suggereren in het ambtelijk overleg met de gemeente dat zij het risico van het Dok nooit
zelf kan dragen. Het Rijk houdt vast aan een bredere oriëntatie met meerdere alternatieven.
In april 2000 stemt de gemeente hiermee in. Dit gebeurt niet alleen op ambtelijk, maar ook op
bestuurlijk niveau. Want wethouder Stadig gaat in de bestuurlijke stuurgroep akkoord met het
verkennen van het zogenoemde Kunstwerkmodel.

Hiermee is het project Zuidas in een nieuwe fase is gekomen, concludeert Amsterdam. De
hoofdstad wil de publieke samenwerking met het Rijk daarom concretiseren door toe te werken naar een convenant tussen de betrokken overheden. Ook moet de Tracé/m.e.r.-procedure
zo snel mogelijk van start gaan. Het idee van de gemeente is dat deze procedure het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal ‘dwingen’ om duidelijkheid te verschaffen over de gewenste
uitbreiding van de infrastructuur in het gebied.

AMSTERDAM OPENT DE BESTUURLIJKE ONDERHANDELINGEN
Het College van B&W doet begin 2000 een voorstel aan staatssecretaris Remkes. De gemeente loopt hiermee vooruit op de uitkomsten van het gezamenlijke onderzoek. Dat is niet zo
vreemd als het klinkt. Want voor Amsterdam zijn de uitkomsten van het onderzoek een stuk
minder relevant dan voor het Rijk. De keuze voor het Dok is in het Amsterdamse inmiddels
immers onomstreden. De gemeente wil zaken doen en het liefst zo snel mogelijk.
Amsterdam toont zich in het voorstel formeel bereid om het geld dat ze verdient met de
uitgifte van gronden binnen het plangebied Zuidas, te reserveren voor de bekostiging van het
Dok. Amsterdam vraagt het Rijk op zijn beurt verantwoordelijkheid te nemen voor de kosten
van de infrastructuur als gevolg van de autonome groei van het verkeer. Dit is de groei van het
verkeer over spoor en A10 die sowieso zal plaatsvinden: ongeacht het alternatief waarvoor
uiteindelijk wordt gekozen op de Zuidas.
Wethouder Stadig ziet een klassieke rolverdeling voor zich als hij denkt over de samenwerking tussen gemeente, Rijk, regio en de private sector. De gemeente neemt de planologische

ABN
AMRO

WTC

Kunstwerkmodel
Planalternatief van een Kunstwerkmodel zoals
daar in 2000 over gesproken wordt. Ook hier
zijn een zessporig treinstation en een A10 met
vier rijstroken per rijrichting het uitgangpunt.
Bij dit model blijven de treinsporen bovengronds op dijkniveau liggen. De A10 en de
metro gaan wel ondergronds
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Bij het Kunstwerkmodel komen snelwegen en metrobanen net zoals bij het Dokmodel ondergronds te liggen. De treinen blijven echter in dit geval gewoon bovengronds rijden. Het
Kunstwerkmodel biedt ruimte om 600.000 à 700.000 m2 bruto vloeroppervlak aan woningen
en kantoren te bouwen in het gebied boven de ondergrondse infrastructuur. Daarmee zijn de
opbrengsten van het Kunstwerkmodel lager dan de circa 900.000 m2 van het Dokmodel. Daar
staat tegenover dat de complexiteit en de kosten voor de aanleg ook een stuk lager zullen zijn.
Gemeente en Rijk spreken af om Jan Benthem, architect van onder andere Luchthaven Schiphol, te benaderen als onafhankelijke deskundige. Hij moet een globaal schetsontwerp maken
van het Kunstwerkmodel.

DE VOLGENDE STAP
Begin november 2000 is de inhoudelijke verkenning van gemeente en Rijk gereed. Een Basisdocument Zuidas legt de functionele uitgangspunten voor stedelijke en infrastructuurontwikkeling vast. De bestuurlijke stuurgroep Zuidas - met wethouder Stadig (Amsterdam) en hoofdingenieur-directeur (HID) Rijkswaterstaat Noord-Holland Cees van der Wildt (Rijk) - stelt het
Basisdocument op 6 november 2000 officieel vast. Na de vaststelling van het document kan
verdere bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. Wethouder Stadig pleit bij deze gelegenheid wederom voor de start van een Tracé/m.e.r.-procedure. Hij vindt dat gemeente en Rijk zo
snel mogelijk een startnotitie voor deze procedure moeten opstellen.
De gemeente heeft eind november 2000 haar conclusies over het Basisdocument al getrokken. Er gaat een nieuwe brief naar staatssecretaris Remkes. Hierin bevestigt het College nogmaals dat de gemeente in beginsel bereid is om de meerkosten en de risico’s van het ondergronds brengen van de infrastructuur voor haar rekening te nemen. Een ‘blanco cheque’ kan
en wil Amsterdam overigens niet geven. De plannen zijn op dat moment nog niet ver genoeg
uitgewerkt om precies te bepalen voor welke kosten en risico’s de gemeente eventueel moet
opdraaien. Bovendien wil Amsterdam dat het Rijk zich ook committeert.
Amsterdam komt daarnaast met aanvullende voorstellen voor de verdere planvorming. De
gemeente pleit opnieuw voor een eenvoudige samenwerkingsstructuur. Daarin doet iedere
partij zoveel mogelijk datgene waar ze goed in is. Het College meldt verder dat een consortium van ABN AMRO, NS en ING bereid is een afnamegarantie te geven voor alle bebouwing op
het Dok.
Amsterdam doet niet alleen toezeggingen en aanbevelingen in de brief. De gemeente stelt
ook voorwaarden. De belangrijkste zijn een voorspoedige afwikkeling van de noodzakelijke
procedures en helderheid over het hoe en wanneer van de infrastructuur voor de Zuidas. Deze
stappen zijn noodzakelijk om het vertrouwen in het project vast te houden bij alle betrokkenen, aldus de gemeente. Is het allemaal te ongewis of duurt het te lang? Dan vreest Amsterdam dat de private partijen - die het vastgoed moeten gaan ontwikkelen – zullen afhaken.
De gemeente vraagt het Rijk nogmaals om zo spoedig mogelijk de zakelijke, bestuurlijke en
organisatorische randvoorwaarden uit te werken in een intentieovereenkomst. Dan zal de
Tracé/m.e.r.-procedure al begin 2001 kunnen starten.
Het consortium brengt eind december 2000 een nieuw indicatief bod uit op de te ontwikkelen
locaties in het Dokgebied. In totaal gaat het om 840.000 m2 aan woningen, kantoren en voorzieningen. Daar komen nog parkeervoorzieningen bij. Het consortium biedt aan om een deel
van het geld dat het over heeft voor de grond al tijdens de bouwperiode te betalen.
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Staatssecretaris Remkes en wethouder Stadig overleggen in februari 2001 over de brief die
Amsterdam heeft gestuurd. Het is Remkes inmiddels wel duidelijk dat het project in een
hogere versnelling moet. Hij zegt namens het kabinet toe een nauwe samenwerking te zullen
aangaan met de gemeente voor de planvorming en Tracé/m.e.r.-procedure. Deze procedure
zal zo snel mogelijk starten, luidt de afspraak. Rijk en gemeente zullen de Tracé/m.e.r.-procedure ingaan met drie alternatieven: Dok, Dijk en Kunstwerk. Zowel de Amsterdamse gemeenteraad als het Rijk probeert nog in 2001 een keuze te maken uit deze alternatieven. Dan moet
wel helder zijn wat de kosten en opbrengsten zijn van de drie opties. Maar ook de haalbaarheid en de risico’s van de alternatieven zijn natuurlijk van belang.
De zorg over haalbaarheid en risico’s speelt zeker bij het Dok. Nergens in Nederland zijn
eerder in een dergelijke beperkte ruimte wegen en sporen ondergronds gebracht. Er bestaat
bovendien geen precedent wat betreft het bouwen van woningen, kantoren en stedelijke
voorzieningen bovenop treintunnels. En dit zijn slechts enkele van de factoren die een Dok
complex maken.
Om een goede keuze te kunnen maken uit de drie alternatieven, moet duidelijk zijn welke
bouwtechniek gehanteerd kan worden. Hoe kan de bouw gefaseerd plaatsvinden, is een
andere vraag die nog op een antwoord wacht. Onderwerp van studie is ten slotte in hoeverre
de infrastructuur nog kan worden uitgebreid tijdens en na afronding van de realisatie van de
alternatieven.

GEBREK AAN CHEMIE
Ondanks de bestuurlijke afspraken verloopt de ambtelijke samenwerking stroef. Het ontbreekt aan sturing. Daardoor vordert het werk maar traag aan de gezamenlijke producten
waarover de bestuurders kunnen beslissen. Amsterdam wijdt de gebrekkige samenwerking
aan het ontbreken van de echte Haagse beslissers in het proces. Dat realiseren de Haagse
ambtenaren zich ook. Er komt een stuurgroep Zuidas. Daarin nemen hoge ambtenaren van
de betrokken ministeries zitting. Onder hen bevindt zich Menno Olman. Hij is afkomstig van
het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Olman is op ambtelijk niveau eindverantwoordelijk
voor de financiële afspraken die het ministerie maakt voor de verschillende sleutelprojecten.
Namens de gemeente zitten Kolthek, Stoutenbeek en Dijckmeester in de stuurgroep. Ook Jan
Hendrik Dronkers, inmiddels HID van Rijkswaterstaat Noord-Holland en opvolger van Cees
van der Wildt, behoort tot de deelnemers. Hij krijgt vanuit het ministerie van Verkeer en Waterstaat de opdracht om de Tracé/m.e.r.-procedure te leiden.
Maar ook in de stuurgroep ontbreekt de chemie tussen de betrokkenen. Zo vindt Menno Olman het onbegrijpelijk dat Amsterdam geen millimeter afwijkt van zijn “dogmatische Dok-positie”. De gemeente blijft louter en alleen “Dok communiceren”. Wat dit voor Olman helemaal
onbegrijpelijk maakt, is dat de gemeente hierbij de feiten niet ontkent. Amsterdam ziet ook
wel dat er met de realisatie van een Dok veel geld en risico’s zijn gemoeid. Het is maar de
vraag of de benodigde financiële middelen bij elkaar kunnen worden gebracht. De conclusie
van Olman dat het Dok niet realiseerbaar is, deelt de gemeente dan weer niet. Het stoort
Olman verder dat de gemeente het Kunstwerkmodel - de door Den Haag gesteunde tussenoplossing - nauwelijks serieus lijkt te nemen. De ambtelijke top van het Rijk besluit een nieuw
signaal af te geven.
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Remkes schrijft in mei 2001 opnieuw een brief aan het College van B&W. Hij wijst erop dat
Amsterdam al op voorhand een duidelijke voorkeur uitspreekt voor een Dok. En dat terwijl
niet voldaan is aan de voorwaarden die de stad zelf heeft gesteld. Het College heeft namelijk
aan de gemeenteraad toegezegd dat de kosten voor het Dok moeten worden afgedekt door
voldoende inkomsten. Er is echter op dat moment nog geen sprake van een sluitende business
case. Het Rijk wil daarom de mogelijkheid openhouden om te gaan voor de andere opties.
Remkes doelt hiermee niet alleen op het Kunstwerkmodel, maar ook op het door Amsterdam
verfoeide Dijkmodel. Alternatieven zullen pas afvallen wanneer Rijk en gemeente beide concluderen dat ze niet aan de gestelde voorwaarden voldoen. Tot het moment dat deze selectie
plaatsvindt, wil de staatssecretaris de drie alternatieven gelijkwaardig behandelen.
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Het heeft volgens de gemeente vooral te maken met een denk- en werkwijze die te veel gericht lijkt op de ‘infrawereld’.
De projectorganisatie komt tot de conclusie dat het Dok dan maar via de bestuurlijke route
moet worden afgedwongen. Ambtelijk dreigt het project immers in een moeras te belanden.
Het College van B&W deelt deze mening. Het zoekt contact met de relevante bewindspersonen in Den Haag. Burgemeester en wethouders willen met hen overleggen over het Dok.

GEMEENTE WIJST TUSSENMODEL AF

Remkes gaat ook specifiek in op het Dokmodel. Een randvoorwaarde voor hem is dat de gemeente (of derden) alle meerkosten en risico’s draagt die dit alternatief met zich meebrengt.
Ook moeten alle partijen het eens zijn over de manier waarop deze risico’s kunnen worden
afgedekt. Daarmee wil Remkes het Rijk behoeden voor eventuele financiële tegenvallers van
het Dokmodel. De rijksoverheid is beducht voor een zogeheten ‘camel’s nose’. Straks ligt er
een besluit waaronder je redelijkerwijs niet meer uit kunt komen. Ook niet wanneer later
blijkt dat er nog van alles (vooral aan kosten) bij komt.

Het duurt even voordat de bewindspersonen de uitnodiging van Amsterdam accepteren. De
ambtelijk betrokkenen werken ondertussen met veel moeite verder aan een alternatievennota. Deze beschrijft de uitkomsten van de gezamenlijke onderzoeken. De nota bevat wat de
gemeente betreft voldoende materiaal om een richtinggevend besluit te nemen. Het College
vindt wel dat er een overzichtelijk speelveld moet komen voordat de bestuurlijke onderhandelingen met de ministeries starten. Daartoe serveert het College het door Amsterdam verafschuwde Kunstwerkmodel af. Het legt dit standpunt alvast voor aan de gemeenteraad.

Het Dokmodel vereist sowieso nog de nodige studie van medewerkers van Rijk en gemeente.
Zij moeten verkennen in hoeverre het mogelijk is de infrastructuur in tunnels aan te leggen
en daarbovenop woningen en kantoren te bouwen. Een complicerende factor is dat er op dat
moment liefst elf varianten van het Dok in beeld zijn.

De gemeenteraad bevestigt op 5 februari 2002, een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen, dat het Dokmodel de voorkeur verdient bij de ontwikkeling van de Zuidas. Duco Stadig
laat op deze wijze de Raad nog even het gevoerde beleid bekrachten alvorens zij na de verkiezingen wordt opgevolgd door een nieuwe gemeenteraad.
De Raad is het met het College eens dat niet alleen de grondopbrengsten op het Dok mogen
worden meegenomen in de business case. Dat geldt ook voor de baten uit de gronduitgifte ten
noorden en zuiden van het Dok. Amsterdam mag deze grondopbrengsten in de Flanken overigens niet inzetten als de keuze valt op het Dijk- of het Kunstwerkmodel. Het Kunstwerkmodel
heeft volgens de Raad te weinig toegevoegde waarde ten opzichte van het Dijkmodel. Het leidt
tot onvoldoende stedelijke kwaliteit om hiervoor de grondopbrengsten in te zetten. B&W krijgt
de zegen van de Raad om op basis van deze uitgangspunten verder te onderhandelen met het
Rijk.

De betrokken medewerkers moeten de varianten op een gelijkwaardig niveau uitwerken. Anders is een goede vergelijking onmogelijk. Hierbij zijn uiteraard de kostenramingen belangrijk. De medewerkers voeren een ‘quick scan’ uit om een selectie te maken uit de varianten.
Al snel ontstaat er discussie tussen Rijks- en gemeentevertegenwoordigers over het detailniveau van deze studie. Voor de besluitvorming is een globaal beeld voldoende, benadrukt
Amsterdam. De medewerkers van Rijkswaterstaat zijn het daar niet mee eens en vinden dat
er een gedetailleerde studie moet komen. Dit kost echter veel tijd en geld. De onenigheid is
niet zomaar uit de lucht. Het ontbreekt aan een heldere sturing en aan een selectie van wat er
wel en niet moet worden onderzocht.
Binnen het Rijk blijken er ook meningsverschillen te bestaan. De medewerkers van verschillende betrokken ministeries vragen zich af of alles gedetailleerd moet worden uitgezocht.
Daarmee nemen ze afstand van het standpunt van Rijkswaterstaat. Uiteindelijk krijgt Rijkswaterstaat toch haar zin. Er komt een gedetailleerd onderzoek. De eindredactie van de startnotitie – een bevoegdheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat – ligt immers bij Rijkswaterstaat. Dat maakt het lastig het standpunt van deze organisatie naast je neer te leggen.
Het meest tijdrovend blijkt het opstellen van de eisen waaraan de ontwerpen voor infrastructuur en stedenbouw volgens Rijkswaterstaat en ProRail moeten voldoen. Normaal gesproken
bemoeien deze organisaties zich niet met de ontwerpen voor en de bouw van vastgoed. Maar
dat ligt anders als dit vastgoed op of naast tunnels voor spoor en snelweg komt te liggen.
De gemeente reageert verontwaardigd op de eisen die ProRail en Rijkswaterstaat stellen aan
de bouw van tunnels. Het is zo nauwelijks mogelijk om op het Dok te bouwen, concludeert
Amsterdam. Rijkswaterstaat en ProRail willen eigenlijk helemaal geen vastgoed in de omgeving van de tunnels, zo is het gevoel bij het projectbureau Zuidas. Dat vinden deze organisaties
te riskant. Amsterdam constateert dat het probleem niet zozeer technisch van aard is.

De gemeente kiest daarmee voor een alles-of-niets strategie. Het moet en zal het Dok worden
op de Zuidas. Voor tussenvarianten is er geen ruimte. Binnen de gemeente is het vertrouwen
in kansen van het Dok groot. “Ik ging voor de hoofdprijs”, blikt Kolthek jaren later terug. “Die
zou ik op voorhand weggeven als ik concessies deed. De Zuidas moest wel Amsterdams zijn,
maar het mocht niet lijken op wat er al was. Niemand zou het begrijpen als wij met alternatieven of compromissen zouden komen. Als wij ons niet vierkant achter het Dok zouden scharen,
zou niemand nog voor de maaiveldstad gaan. Wij wilden een nieuw stedelijk centrum van
internationale allure, zonder significante niveauverschillen.” Van dergelijke niveauverschillen
zou wel sprake zijn als de infrastructuur niet geheel de grond in zou gaan.
Kolthek vervolgt: “We wilden een heel hoge kwaliteit. Hoog genoeg in ieder geval om veel
geld binnen te halen. Dat hadden we nodig ook. Over de haalbaarheid maakten we ons maar
ten dele druk. Zolang we maar wisten dat we niet met onzin bezig waren. Daarbij komt dat
de ‘remmers’ hun natuurlijke werk wel zullen doen.” Met de remmers doelt Kolthek op de
tegenkrachten die er altijd zijn bij een project. Zoals ambtenaren die de financiële dekking van
de plannen kritisch tegen het licht houden.
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De private partijen geven de gemeente op 14 februari 2002 een steuntje in de rug. Amsterdam
tekent die dag een intentieovereenkomst over de afname van grond voor het Dokmodel met
het consortium van ABN AMRO, NS en ING. De overeenkomst met de markt maakt indruk in
Den Haag. Het zorgt ervoor dat het College van B&W rechtstreeks met de betrokken bewindslieden kan overleggen over het Dokmodel. Is de door Amsterdam zo gewenste doorbraak van
het Dok nu nabij?

PUBLIEKE SAMENWERKING IN DE STEIGERS
Het bestuurlijk overleg vindt voor de eerste keer plaats op 13 maart 2002. Namens het Rijk
zijn minister van Financiën Gerrit Zalm, minister van Verkeer en Waterstaat Tineke Netelenbos en staatssecretaris van VROM Johan Remkes aanwezig. Burgemeester Cohen en wethouder Stadig vertegenwoordigen Amsterdam. De gemeente wil met het overleg verkennen
in hoeverre het Rijk de Amsterdamse ambities ondersteunt. Cohen en Stadig overtuigen de
Haagse bestuurders die dag om het Dok als voorkeursalternatief te zien. De Dijk krijgt de rol
als terugvaloptie, het Kunstwerkmodel valt definitief af. De uitspraak van de gemeenteraad
heeft immers duidelijk gemaakt dat hiervoor het draagvlak in Amsterdam ontbreekt.
De gemeente en het Rijk besluiten samen te onderzoeken of een sluitende business case
mogelijk is. Deze moet alle opbrengsten binnen de Zuidas meenemen, zo stellen de bewindslieden. Want de gemeente verdient niet alleen aan de grondopbrengsten in het gebied. Ook de
Onroerende Zaak Belasting (OZB) en leges voor bouwvergunningen brengen geld in het laatje.
Daarnaast moeten alle kosten die gemoeid zijn met infrastructuur en grondexploitatie, een
plek krijgen in de business case. De Haagse bijdrage is gelimiteerd, benadrukken de bewindslieden van het Rijk. De business case mag maximaal uitgaan van de middelen die hiervoor nu
al zijn gereserveerd op de Rijksbegroting.
De Haagse delegatie toont zich bereid om met Amsterdam mee te denken. Misschien zou de
gemeente nog eens kunnen kijken naar ‘reserves’ als het Amsterdamse belang in Schiphol?
Zalm is voorstander van de privatisering van Schiphol, de gemeente blokkeert dit voornemen
als medeaandeelhouder. Het is een koppeling die het Rijk al eens eerder heeft gemaakt. Zo
was de door het Rijk gewenste privatisering van het Havenbedrijf Rotterdam een voorwaarde
voor de verlangde rijksbijdrage voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte.
Rijk en gemeente besluiten afzonderlijke business cases voor Dijk en Dok uit te werken.
Deze business cases moeten ook de risico’s van beide alternatieven inzichtelijk maken. Als
ze beschikbaar zijn, is een betere vergelijking mogelijk tussen Dok en Dijk. Dan kunnen Rijk
en gemeente in een volgende fase onderzoeken hoe ze het beste kunnen samenwerken op de
Zuidas. De verdeling van risico’s kan hierna ook beter worden onderzocht.
De Tracé/m.e.r.-procedure gaat uit van een uitbreiding van de A10 naar vier rijstroken per rijrichting. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil bovendien verkennen of per rijrichting
een vluchtstrook kan worden gerealiseerd. Wat betreft het spoor is het vertrekpunt een viersporige aansluiting van het station. Het station zelf moet drie perrons en zes perronsporen
krijgen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat verkent de wenselijkheid en inpasbaarheid
van nog twee extra sporen. Ook zou er mogelijk nog een extra perron moeten komen voor een
magneetzweefbaan. De magneetzweefbaan verdwijnt enige tijd later overigens weer van het
toneel. Dat Amsterdam serieuze interesse heeft in dit revolutionaire vervoermiddel, mag niet
baten.
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DE MAGNEETZWEEFBAAN
De magneetzweefbaan is enige tijd in beeld
als alternatief voor de trein. Zowel een ‘rondje
Randstad’ als een verbinding Amsterdam–Groningen (de Zuiderzeelijn) worden onderzocht.
Beide tracés gaan mogelijk door de Zuidas.
Door rekening te houden met de inpassing van
een magneetzweefbaan, wil het Rijk voorkomen

dat een aansluiting op het nieuwe station op
de Zuidas later onmogelijk wordt. Overigens is
niet alleen inpassing van het vervoermiddel in
een van de tunnels van het Dok onderwerp van
studie. Ook het gebruik van viaducten voor een
magneetzweefbaan hoog boven de stad wordt
bestudeerd.

HET UITWERKEN VAN DE BUSINESS CASE
De studies zijn complex. Dat komt niet alleen door de magneetzweefbaan. Ontwikkelingen in
Almere, Lelystad en op Schiphol spelen ook een rol. Ze hebben onvermijdelijk invloed op de
plannen voor de Zuidas. De geplande uitbreiding van Almere en Lelystad en de ontwikkeling
van Schiphol tot Mainport, zorgen voor een groei van het auto- en treinverkeer door het gebied
ten zuiden van Amsterdam. Het belang van de corridor aan de zuidzijde van Amsterdam dringt
steeds meer door. De studies vergen daarom de nodige tijd en zorgvuldigheid.
Gemeente en Rijk besluiten niet op de uitkomsten van deze verkenningen te wachten bij
het uitwerken van de business cases. Eventuele uitbreidingen van spoor en A10 nemen ze
vooralsnog mee als ‘exogeen risico’. De projectorganisatie Zuidas, Rijkswaterstaat en ProRail
zullen wel een quick scan doen naar de infrastructuuruitbreidingen. Deze moet eind 2002
klaar zijn.
De quick scan loopt net zes weken als er opnieuw bestuurlijk overleg plaatsvindt. Op basis
van de feiten die al binnen de quick scan op een rijtje zijn gezet, komen gemeente en Rijk tot
nadere afspraken. Besloten wordt voor de business case voor het Dok uitsluitend te kijken
naar de kosten voor het ondergronds brengen van de A10 en de uitbreiding van het station met
één extra treinperron.
Het betekent dat partijen niet langer rekening hoeven te houden met de financiering van een
eventuele volgende fase van de treinuitbreiding. Mocht het groeiende treinverkeer na 2020
toch extra spoorcapaciteit vereisen? Dan moeten andere tracés uitkomst bieden, stellen
gemeente en Rijk.
De bewindslieden van het Rijk hinten tijdens het overleg opnieuw op het afstoten van het
gemeentelijke belang in Schiphol. Want aanvullende bijdragen zijn volgens het Rijk onvermijdelijk om de business case voor het Dok sluitend te maken. Amsterdam kaatst de bal terug.
De gemeente vraagt het Rijk om ook zelf op zoek te gaan naar aanvullende dekkingsmogelijkheden.
De bestuurders spreken af dat ze in maart 2003 een definitieve keuze willen maken tussen Dijk en Dok. Tot die tijd zullen Rijk en gemeente verder studeren op risico’s, technische
mogelijkheden en kosten. Kijken hoe de business cases voor Dijk en vooral het Dok sluitend
kunnen worden gemaakt, is een ander aandachtspunt. Uiteindelijk willen Rijk en Amsterdam
een samenwerkingsovereenkomst afsluiten voor de realisatie van Dijk of Dok. Deze moet
afspraken bevatten over de business case, de risicoverdeling en de wijze van samenwerken in
de uitvoeringsfase.
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...is ruim 25 jaar ambtenaar van de gemeente
Amsterdam. Hij wordt bij
de komst van ABN AMRO
naar de Zuidas projectleider namens de gemeente
voor de inpassing van
het nieuwe hoofdkantoor.
Jan Stoutenbeek
Stoutenbeek is aanvankelijk lid van het managementteam van projectdirecteur Zuidas Siwart Kolthek. Uiteindelijk
neemt hij Koltheks rol over. Stoutenbeek is
van januari 2003 tot juli 2009 directeur van de
Zuidasorganisatie.

Het bestuurlijk overleg is het laatste waarbij
projectdirecteur Siwart Kolthek aanzit. Hij
besluit zijn werkzaamheden aan de Zuidas
wegens gezondheidsredenen neer te leggen.
Het College van B&W wijst Jan Stoutenbeek
aan als zijn opvolger. Hij krijgt samen met
zijn collega Robert Dijckmeester de opdracht
om de ambities van de gemeente met de
Zuidas echt te gaan realiseren.

Stadig legt in april 2003 een notitie voor aan
zijn collega’s binnen het College van B&W.
Hij bevestigt een standpunt dat hij al eerder
kenbaar heeft gemaakt: de gemeente kan
en wil niet alle risico’s voor het Zuidasdok
dragen. “This is too big for us.” De wethouder
pleit voor het aanleggen van een buffer voor
financiële risico’s. Ook komt de financiële bijdrage van de gemeente in algemene zin aan de orde. Amsterdam heeft het Rijk gevraagd om
meer geld beschikbaar te stellen om een Dok mogelijk te maken. Den Haag verwacht dat de
gemeente dan zelf ook over de brug komt, schrijft Stadig. Hij stelt zijn collega’s op de hoogte
van de koppeling die het Rijk heeft gemaakt met het gemeentelijk belang in Schiphol.

DE GEMEENTE PAKT DOOR
De gesprekken met de bewindslieden stemmen de gemeente hoopvol. Het Rijk heeft immers
een principe-uitspraak gedaan voor het Dok, met de Dijk als terugvaloptie. De partijen hebben
bovendien voorzichtig verkend of ze samen kunnen optreden als opdrachtgever bij de bouw
van het Dok. Wethouder Stadig realiseert zich dat de gemeente nog veel huiswerk moet doen
voordat ze de risico’s voor het Dok (deels) op zich kan nemen. Het gaat hierbij in de eerste
plaats om bouwrisico’s. Hoe staat het met de bodemkwaliteit? Hoe zorg je dat de omliggende
gebouwen geen schade oplopen? Hoe voorkom je vertragingen bij de bouw? Daarnaast is het
belangrijk om in beeld te krijgen of de beoogde grondopbrengsten echt haalbaar zijn. Is het
wel mogelijk om veilig en rendabel vastgoed te realiseren boven de treintunnels?
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BEREN OP DE WEG
Den Haag neemt met ongeloof kennis van de brief uit Amsterdam. Juist op het moment dat het
kabinet bezig is met bezuinigingen, wil Amsterdam meer geld om risico’s af te dekken. Voor
de rijksambtenaren is de brief een bevestiging dat het Dok (ook) voor Amsterdam te duur en te
risicovol is. Waarom heeft de gemeente eerder de pas afgesneden voor het Kunstwerkmodel,
vragen ze zich geërgerd af. Zo’n tussenoplossing had nu soelaas geboden. Bij het ministerie
van Verkeer en Waterstaat luidt de conclusie dat een keuze voor het Dijkmodel verstandiger
is. Dan is alleen een relatief eenvoudige uitbreiding van wegen en sporen nodig. Een impasse
dreigt. De ministeries zeggen een gepland bestuurlijk overleg af. De signalen uit Den Haag
bereiken het projectbureau Zuidas. De schrik slaat de medewerkers van het projectbureau
om het hart. Ze zijn van mening dat het Rijk met twee tongen spreekt. Het bestuurlijke enthousiasme voor het Dok contrasteert sterk met de ambtelijke terughoudendheid.
De ambtelijke reactie in Den Haag is niet de enige bedreiging voor het Dokmodel in deze periode. Het Rijk heeft het Centraal Planbureau gevraagd om de maatschappelijke kosten en baten van het Dokmodel in kaart te brengen. De conclusie van het CPB is dat de overheid beter
niet voor een Dok kan kiezen. Het adviesorgaan ziet bij de meegerekende grondopbrengsten
slechts een verdringing ten opzichte van andere locaties. Nieuwe bedrijven uit het buitenland
zullen niet op de Zuidas afkomen, zo verwacht het CPB.
Stoutenbeek is er niet de man naar om stil te zitten terwijl donkere wolken zich samenpakken
boven de Zuidas. Hij schakelt burgemeester Cohen in om de ‘ambtelijke weerstand’ in Den
Haag te breken. Want zo beleeft Amsterdam de reactie van de rijksambtenaren. Burgemeester Cohen neemt contact op met Marianne Sint, secretaris-generaal van het ministerie van
VROM. Sint is oud-gemeentesecretaris van de stad. Cohen en Sint concluderen samen dat het
verstandig is om de bestuurlijke agenda voor het komende halfjaar met de SG’s van de meest
betrokken ministeries te bespreken en vast te stellen. Ze plannen daartoe een afspraak met
deze Secretarissen-Generaal. Hiermee tillen Cohen en Sint het overleg over het Zuidasdok
naar een hoger ambtelijk niveau. Een niveau dat bovendien dichter bij de politiek verantwoordelijken in Den Haag zit. De SG’s vormen immers de laatste ‘voorpost’ voor de ministers en
staatssecretarissen. Stadig en Cohen zullen bij het gesprek de gemeente Amsterdam vertegenwoordigen.

TWIJFELS IN AMSTERDAM
Het College stuurt na bespreking van de notitie van Stadig op 15 april 2003 een brief naar
coördinerend minister Henk Kamp. Kamp is minister van VROM in het kabinet Balkenende
I, dat in juli 2002 is beëdigd. De gemeente wil graag afspraken maken over een PPS. Binnen
deze publiek-private samenwerking zouden Rijk, gemeente en markt risico’s en winsten kunnen delen. De gemeente vraagt in de brief om een extra financiële bijdrage van het Rijk. Het
bedrag is gelijk is aan de opbrengst die Amsterdam denkt te realiseren met de gronduitgifte
in de Flanken van de Zuidas, ten noorden en ten zuiden van het Dok. De brief betekent volgens
de medewerkers bij het Rijk een bijstelling van het standpunt dat Amsterdam eerder heeft
ingenomen. De gemeente wil niet langer in haar eentje de risico’s van het Dok dragen. Ze wil
dat het Rijk de helft van deze risico’s voor zijn rekening neemt.

De neuzen staan echter ook op het stadhuis niet meer allemaal dezelfde kant op. Wethouder
Geert Dales van Financiën en Economische Zaken vraagt zich af of de gemeente niet aan een
dood paard trekt. Hij heeft - mede door de begrotingsperikelen van het Rijk - twijfels over de
haalbaarheid van het Dok. Rijkswaterstaat heeft al een uitgavenstop afgekondigd.
Dales wil meer inzicht in de financiële mogelijkheden van het Rijk. Hij heeft behoefte aan een
goed gesprek met de bewindspersonen. Stadig suggereert dat een ‘uitruil’ met de aandelen
van Schiphol kan leiden tot een vergelijk met het Rijk over de financiering van het Zuidasdok.
Dales plaatst hier kanttekeningen bij. Hij denkt dat een aandelendeal voor de privatisering van
Schiphol pas interessant is als de gemeente het merendeel van haar belang inbrengt. Daarmee verliest Amsterdam definitief alle zeggenschap over de luchthaven. Dat vindt niet alleen
Dales, maar ook de rest van het College onwenselijk.
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Het College van B&W trekt wederom de conclusie dat de gemeente niet alleen de risico’s kan
dragen van het Dokmodel. Het Dok kan er alleen komen als het Rijk er zich onvoorwaardelijk
voor uitspreekt. En hiermee dus bereid is daar ruimhartig en volwaardig aan mee te werken
en ook risico’s te dragen. Dit zal de inzet worden van het gesprek dat Cohen en Stadig hebben
met de Secretarissen-Generaal.
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moeten daarbij bereid zijn om pijnlijke beslissingen te nemen. Of er moet water bij de wijn komen wat wensen en ruimtelijke eisen betreft, of de partijen moeten bereid zijn om de rekening
hiervoor te betalen. Sowieso kan het proces van bestuurlijke keuzes en scopebepaling pas
echt starten als duidelijk is of het Rijk nu voor het Dok kiest of niet.
Het projectbureau Zuidas haalt alles uit de kast om de beleidsbepalers te beïnvloeden. Het organiseert bijvoorbeeld werkdiners om draagvlak te creëren voor de Amsterdamse ambities.
Het projectbureau verspreidt de recente inzichten over mogelijke planoptimalisaties bovendien breed. De lobby lijkt effect te hebben.

KOSTEN EN SCOPEBEPALING
Het projectbureau Zuidas is de drijvende kracht achter een nieuw onderzoek, dat intussen is
gestart. Het doel van deze Quick Scan Benutting is om te verkennen of de bouwkosten voor
het Dok omlaag kunnen. Want ook dit kan bijdragen aan een haalbare business case. De
eerste uitkomsten zijn bemoedigend. Besparingen zijn vooral mogelijk als Rijkswaterstaat
en ProRail hun functionele eisen terugschroeven. Ook wijzigingen in het stedenbouwkundig
programma kunnen de kosten verlagen. Deze uitkomsten sterken het projectbureau in de
gedachte dat een sluitende business case voor het Dokmodel zeker mogelijk is. Voorwaarde is
wel dat gemeente en rijkspartijen bereid zijn om aan de ‘knoppen’ te draaien en hun eisen en
ambities bij te stellen. Dit signaal geeft het projectbureau ook af richting de gemeente en de
medewerkers van de betrokken ministeries.
Een belangrijke knop is de keuze voor een station met zes perronsporen. De vervoersprognoses wijzen uit dat een uitbreiding van het station op termijn dringend gewenst is. Verkeer
en Waterstaat wil hier echter nog geen uitspraken over doen. Het ministerie wil zich op dat
moment nog nergens aan binden. Op de achtergrond speelt mee dat de investeringen ook
bovengronds (als gekozen wordt voor een Dijkmodel) erg hoog zullen uitvallen zodra daartoe
de zuidelijke rijbaan van de A10 verschoven moet worden om ruimte te maken voor een groter
station. Verkeer en Waterstaat realiseert zich dat de gemeente deze kosten zal optellen bij
de bijdrage die van het ministerie wordt
Het complex Mahler IV is in aanbouw, het treinverlangd bij een eventueel Dokmodel. Er ontstation beschikt nog niet over haar 2e perron
staat een ingewikkeld spel, waarbij de nodige
belangenverschillen een grote rol spelen.
Alle onduidelijkheid en spelletjes maken het
onmogelijk om de scope voor het Zuidasdok af te bakenen. Een heldere scope is
echter hard nodig om de haalbaarheid van
het plan vast te stellen. Er moet duidelijkheid komen over welke maatregelen bij het
project horen en welke erbuiten vallen. Dat
blijkt weer eens tijdens een verkenning naar
mogelijkheden om de plannen voor het Dok
te verbeteren en de kosten te beperken. De
betrokken partijen brengen hun wensen in bij
de studie. Maar ze zijn vervolgens niet bereid
daarvan alle kosten te dragen. De optelsom
van (financieel niet gedekte) wensen maakt
het plan vervolgens onhaalbaar.
Het helder afbakenen van de scope vraagt
om bestuurlijke keuzes. Gemeente en Rijk

EEN VEELBELOVEND OVERLEG
Het overleg met de Secretarissen-Generaal van de ministeries van Verkeer en Waterstaat,
Financiën, Economische Zaken en VROM vindt uiteindelijk na de zomer van 2003 plaats. Het
overleg moet leiden tot heldere afspraken over de bestuurlijke agenda voor de keuze tussen
Dok en Dijk. De bijeenkomst is extra relevant omdat er onzekerheid bestaat over het vertrouwen
van het Rijk in de financiële haalbaarheid van het Dokmodel. Het afzeggen van het bestuurlijk
overleg van 23 april 2003 heeft deze onzekerheid versterkt.
Secretaris-generaal Geert van Maanen van Verkeer en Waterstaat heeft tijdens het overleg
goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de gereserveerde financiële middelen voor de
Zuidas nog steeds beschikbaar zijn. Daar heeft de recente bezuinigingsoperatie geen verandering in gebracht. Het slechte nieuws is dat er nauwelijks uitzicht is op extra financiële middelen.
Van Maanen geeft aan dat voor een eventuele keuze voor het Dok eerst de business case
geoptimaliseerd moet worden. Met andere woorden: de gemeente moet de plannen dusdanig
aanpassen dat het aantrekkelijker wordt voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat om het
Dok te ondersteunen. Dit zou kunnen als Amsterdam erin slaagt de kosten en risico’s terug te
schroeven. Maar dit kan bijvoorbeeld ook als de gemeente de financiële risico’s afdekt. Stadig
geeft aan dat de gemeente haar bijdrage zal leveren aan het terugdringen van kosten en risico’s.
Daarbij zal Amsterdam kritisch kijken naar de eigen wensen voor het Dok.
Jan Willem Oosterwijk - op dat moment secretaris-generaal van Economische Zaken - stelt de
gemeente ondertussen gerust over het kritische CPB-rapport. Het komt wel vaker voor dat het
Rijk toch kiest voor een project dat het CPB heeft afgeraden, weet hij te melden.
Amsterdam houdt een tevreden gevoel over aan het overleg. SG’s en gemeentebestuurders
spreken af dat de ministers ambtelijk worden geïnformeerd over de mogelijkheden om besluitvorming mogelijk te maken. Amsterdam verwacht dat door het committeren van de SG’s een
eind komt aan de ambtelijke ‘tegenwerking’ in Den Haag. Die tegenwerking zit tot op dat moment een definitieve keuze voor het Dok in de weg, zo redeneert de gemeente. De bewindspersonen zullen later - in november 2003 - nog een werkbezoek brengen aan de Zuidas. Gemeente
en Rijk kunnen vervolgens begin 2004 in een bestuurlijk overleg nadere afspraken maken.

HET RIJK STAPT AAN BOORD
Het werkbezoek van de bewindspersonen vindt plaats op 20 november 2003. Ze spreken met
vertegenwoordigers van ABN AMRO en ING, belangrijke private steunpilaren van het project.
Ook overleggen de gasten met de Amsterdamse bestuurders. Minister Zalm van Financiën
maakt tijdens dit gesprek kenbaar dat het Rijk risicodragend wil participeren in het Dokmo-
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del. Voorwaarde is wel dat private partijen op minstens gelijkwaardige voet willen participeren. Het betekent bovendien dat Amsterdam de constructie met ABN AMRO, ING en NS over
de afnamegarantie vaarwel moet zeggen. Zalm vindt de inbreng van de private partijen in deze
constructie onvoldoende.

BTW compenseren. Doel van de onderneming moet de realisatie van het Zuidasdok zijn. Dit
dient te gebeuren op basis van een sluitende business case. LeBlanc consulteert voor zijn
advies meerdere institutionele beleggers. Die tonen grote interesse in de realisatie van een
internationale toplocatie op de Zuidas.

Zalm geniet de reputatie een ondernemende minister te zijn. Volgens Peter Oussoren, de
ambtenaar die dan op Financiën het project Zuidas begeleidt, beschouwt Zalm “het werken
met de privaten” als de sleutel voor succes. De overheid moet de markt als voorbeeld nemen.
Privatisering geldt als de oplossing voor bijna alle kwalen. Publiek-private samenwerking
is ‘hot’ voor bouwprojecten. Ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden (design, build,
finance, maintain - DBFM): laat dit alles gewoon aan de markt over. Natuurlijk specificeert de
overheid wel nog haar wensen en bepaalt ze het beschikbare budget. Maar de uitwerking en
realisatie wordt een risicodragende verantwoordelijkheid van marktpartijen.

De wetenschapper is echter kritisch over de intentieovereenkomst die de gemeente en het
consortium van ABN AMRO, ING en NS eerder afsloten. De marktpartijen zegden daarin toe
grond op het Dok af te nemen tegen een gegarandeerd bedrag. Deze deal moest bijdragen aan
de financiering van het Dokmodel. De marktpartijen lopen bij deze overeenkomst nauwelijks
risico, is de conclusie van LeBlanc.

Zalm gelooft dat er geld te verdienen valt met de Zuidas. Hij stelt wel nog een belangrijke
voorwaarde aan de rijksparticipatie: “Ik doe mee op dezelfde voorwaarden als de privaten.”
Zalm houdt er in zijn achterhoofd terdege rekening mee dat banken hun steun aan het project
kunnen intrekken als het te risicovol voor hen wordt. Als minister van Financiën wil hij dan de
mogelijkheid hebben om zich ook alsnog terug te trekken. Anders blijft het ministerie achter
met de rekening. Door het ‘groene licht’ van het ministerie van Financiën ontstaat een nieuwe
dynamiek voor het Dok.
In Amsterdam is er grote opluchting. Eindelijk is het gelukt om het Rijk echt te laten kiezen
voor het Dok. De gemeente heeft het Rijk in de voorafgaande jaren ervaren als een veelkoppig monster. Het ministerie van VROM was deze hele periode coördinerend en daarmee het
eerste aanspreekpunt voor de gemeente. Dit hing samen met het feit dat station Amsterdam
Zuid en omgeving een Nieuw Sleutelproject is en het ministerie van VROM verantwoordelijk is
voor deze NSP’en. Maar uiteindelijk was en blijft het ministerie van Verkeer en Waterstaat de
belangrijkste beoogde partner. Dit ministerie gaat immers over de (spoor-)wegen en het station die binnen het Dokmodel ondergronds gaan. Het is Amsterdam nooit gelukt om Verkeer en
Waterstaat te overtuigen van het Dok. Maar gelukkig doorbreekt het ministerie van Financiën
nu de impasse. De belangrijkste hobbel lijkt genomen. De champagne kan open nu Amsterdam en het Rijk samen een onderneming gaan opzetten om het Dokmodel te realiseren. Want
in deze vorm moet de samenwerking gestalte gaan krijgen.

Enkele dagen na het Collegebesluit laat wethouder Stadig zich interviewen door de Volkskrant. Hij bevestigt dat het Rijk in een overheids-N.V. met Amsterdam wil stappen om samen
het Dok te ontwikkelen. Als voorbereiding op een kabinetsbeslissing, brengt premier Jan Peter Balkenende half januari 2004 een werkbezoek aan Amsterdam. Tijdens een overleg tussen
Rijk en gemeente volgt op 21 januari 2004 de aanstelling van een ‘informateur’. Die moet de
onderhandelingen over de details van de gezamenlijke onderneming in goede banen leiden.

BRINKMAN MAAKT ZIJN OPWACHTING
Elco Brinkman - voormalig minister (van 1982 tot 1989) en inmiddels voorzitter van Bouwend Nederland – neemt de rol van informateur op zich. Projectdirecteur Stoutenbeek heeft
Brinkman gesuggereerd aan wethouder Duco Stadig. De oud-minister is bekend in het Haagse
circuit. Tegelijkertijd kent hij als geen ander het netwerk van bouwers, ontwikkelaars en
financiers.
Brinkman steekt veel energie in het op één
lijn brengen van de betrokken partijen. Alles
wat van belang is voor de ontwikkeling van
de Zuidas, zet hij op een rij. Hij gaat in op
onderwerpen als de ontwikkeling van een
multifunctionele toplocatie, herkenbare en
onderscheidende stedenbouw, de afbakening
tussen publiek en privaat en het sluitend
krijgen van de business case.

NAAR EEN OVERHEIDSONDERNEMING
Amsterdam pakt onmiddellijk door. Het College van B&W besluit al op 17 december 2003 tot
een gezamenlijke onderneming die verantwoordelijk wordt voor de bouw van de tunnels van
het Dok. Met deze tunnels kan de hoofdinfrastructuur door de Zuidas ondergronds worden
gebracht. De nieuwe onderneming zal ook een kwalitatief hoogwaardig station Amsterdam
Zuid moeten bouwen in deze tunnels.
Professor Bart LeBlanc is de bedenker van de gezamenlijke onderneming. Hij is een vertrouweling van minister Zalm. Een onderneming stelt partijen in staat maatwerk te realiseren bij
de verdeling van de risico’s, zo stelt LeBlanc in een advies over PPS-mogelijkheden voor de
Zuidas. Deze organisatievorm dwingt de betrokkenen immers tot een duidelijke beschrijving
van ieders inbreng, verantwoordelijkheden en zeggenschap. Een vennootschap biedt bovendien mogelijkheden om alternatieve financieringsmethoden te benutten en kan te betalen

Onder leiding van Brinkman wordt nagegaan
welke afspraken Rijk en gemeente de afgelopen jaren hebben gemaakt. Dit leidt per
onderdeel (A10, trein, metro, tram, bus, etc.)
tot een zogeheten startmodule. De startmodules van al deze onderdelen maken onderdeel uit van het zogenoemde basismodel.
Aanvullende wensen neemt Brinkman mee
als optie. Deze opties noemt hij ook wel modules. Het onderscheid tussen basismodel
en modules maakt het bestuurlijke besluitvormingsproces transparanter, zo redeneert
Brinkman.

...is informateur
voor het Zuidasdok
in 2004 en wordt
in 2007 voorzitter
Elco Brinkman (1948)
van de Raad van
Commissarissen
van de Zuidasonderneming i.o. Brinkman start
zijn carrière op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar wordt hij directeur-generaal.
In 1982 stapt Brinkman over naar de politiek.
Hij is minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur in de kabinetten Lubbers I en II. In
1995 wordt Brinkman voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf, later Bouwend
Nederland. Sinds 7 juni 2011 is Brinkman Eerste Kamerlid en fractievoorzitter in de Eerste
Kamer voor het CDA. Ook is hij onder andere
President-Commissaris van pensioenuitvoerder APG en de RABO Vastgoed Groep.
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Tijdens het overleg van 21 januari 2004 spreken gemeente en Rijk ook over de verdeling van
verantwoordelijkheden tussen beide partijen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt
zich daarbij op het standpunt dat de kosten voor de A10 en de trein binnen het Dijkmodel als
uitgangspunt dienen bij het bepalen van zijn financiële bijdrage aan het Dokmodel. Anderen
moeten de meerkosten van het ondergronds brengen van weg en spoor maar voor hun rekening nemen. Het is namelijk niet het ministerie van Verkeer en Waterstaat die de infrastructuur in tunnels wil. Het ministerie gaat het liefst voor een oplossing die sober en doelmatig is.

STAPELDOK
Mede op advies van private partijen neemt Brinkman het idee van een Stapeldok over. Geestelijk vader van het zogenaamde Stapeldok is László Vákár van ingenieursbureau Movares. De
tunnels voor de metro en de treinen worden in dit concept boven elkaar geplaatst. Daardoor
kan zowel in ruimte als in bouwtijd worden bespaard. Het Stapeldok is favoriet bij ABN AMRO,
ING en NS. Zij vinden een korte bouwtijd en ontkoppeling van vastgoed en tunnels van groot
belang. Het Stapeldok maakt het mogelijk om een groot deel van het vastgoed onafhankelijk
van de tunnels te realiseren. Zettingen, veiligheidsproblemen, constructieve afstemming,
trillingshinder: van deze en andere factoren heb je dan geen last. Bovendien schept het Stapeldok ruimte om voorzieningen als parkeergarages ondergronds aan te leggen.
In het Dokmodel dat het projectbureau Zuidas Amsterdam eerder heeft getekend, liggen de
tunnels naast elkaar. Dit biedt minder ruimte voor ondergrondse parkeerplaatsen. Bovendien moet meer van het benodigde vastgoed
boven tunnels worden gerealiseerd. Door
Stapeldok, een Dokmodel met gestapelde
de ‘brede ligging’ en de fasering die wordt
trein- en metrotunnels. Hierdoor komt het
gehanteerd, komen treinstation en metrovastgoed vrij op de ondergrond te staan
station bovendien relatief ver uit elkaar te
liggen. Het worden als het ware twee aparte
stations met een grote parkeergarage ertussen. De bouwtijd van het gemeentelijke Dokmodel is met achttien jaar naar mening van
de private partijen veel te lang. Zo wordt het
lastig om het gebied rond het Dok kwalitatief
op orde te houden tijdens de bouw. Doordat
er veel vastgoed boven de spoortunnels
gebouwd moet worden, is het gemeentelijke
ontwerp bovendien erg complex.
Het door de private partijen omarmde Stapeldok lijkt al deze problemen te verkleinen.
De diepte van de gestapelde trein- en metrotunnels en de opwaartse druk die ze veroorzaken (tunnels in de grond drijven van nature
omhoog, als een bal die onder water wordt
gedrukt), bieden de nodige voordelen. Door
de opwaartse druk kunnen de tunnels binnen
het Stapeldok verdere fundering overbodig
maken voor de hoge gebouwen die erbovenop gebouwd worden. Ook maakt dit model
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het mogelijk om de helft van de Dokzone vrij te spelen voor normaal gebruikelijk vastgoed
met parkeergarages in de kelderverdiepingen. Het Stapeldok biedt bovendien flexibiliteit.
Er kan met dit model in de toekomst makkelijker extra infrastructuur worden aangelegd. De
stapeling van de tunnels biedt hier meer ruimte voor dan wanneer alle tunnels naast elkaar
worden aangelegd. Maar het belangrijkste voordeel is misschien wel de kortere bouwtijd: elf
jaar in plaats van de achttien jaar van het gemeentelijke Dokmodel. Deze versnelling is mogelijk omdat bij het Stapeldok de bouw van trein- en metrotunnels tegelijk plaats kan vinden in
plaats van na elkaar.
De gemeente is ondanks al deze voordelen aanvankelijk niet erg ingenomen met het Stapeldok. De voornaamste reden is dat het volgens de ramingen 235 miljoen euro duurder is
dan het Amsterdamse alternatief. Bovendien zijn er zorgen over de veiligheid van een diepgelegen station. Marktpartijen vermoeden andere redenen achter de gemeentelijke weerstand.
De gemeente is echter wel degelijk geïnteresseerd in het principe van het stapelen van de
tunnels. De kortere bouwtijd spreekt ook Amsterdam aan.
Zo komt het dat een studie van gemeente, Rijkswaterstaat en ProRail voortborduurt op het
gedachtegoed van het Stapeldok. Uit dit onderzoek wordt de conclusie getrokken dat niet
alleen stapeling mogelijk is van trein- en metrotunnels. Hetzelfde kan ook met de snelweg
gebeuren. Amsterdam is erg enthousiast over deze bevinding. Door de snelweg te stapelen, wordt het namelijk ook bij het Amsterdamse Dok mogelijk om ruimte vrij te maken voor
ondergrondse parkeergarages en vastgoed naast de tunnels. Daar komt nog eens bij dat de
noordzijde van het Dok (tussen de huidige dijk en het World Trade Center/Atrium-kantorencomplex) erg krap is. Door stapeling ontstaat de mogelijkheid de autotunnels ook hier in één
keer te bouwen. De bestaande A10 kan dan gewoon blijven functioneren tijdens de aanleg. Bij
een ‘platte’ autotunnel zoals deze aanvankelijk is getekend, is gefaseerde aanleg en tussentijdse omlegging van de bestaande snelweg onvermijdelijk. Al met al scheelt stapeling van de
autotunnels ook bij het Amsterdamse Dokmodel jaren bouwtijd. Bovendien ontstaat de mogelijkheid om het bestemmingsverkeer te scheiden van het doorgaande verkeer.
Brinkman laat alle denkbare mogelijkheden tot stapeling gelijkwaardig uitzoeken. De uitkomsten neemt hij mee in zijn advies. In zijn concept eindrapportage in september 2004 adviseert
Brinkman aan de bewindslieden om de Amsterdamse variant van het Stapeldok – met alleen
gestapelde autotunnels - als uitgangspunt te nemen. Als naderhand blijkt dat ook het stapelen van trein- en metrotunnels financieel verantwoord is, dan verdient dit eveneens de voorkeur. De gebouwen die het geld genereren voor het Zuidasdok, staan ten slotte op die trein- en
metrotunnels. De autotunnels, waarboven slechts onder stringente voorwaarden bebouwing
mogelijk zou zijn, bevinden zich op een dusdanige locatie dat bebouwing toch niet zinvol is.
Vanwege de hoge extra kosten en beperkte gebruiksmogelijkheden is hier nauwelijks grondwaarde te realiseren. In alle tot op dat moment onderzochte alternatieven zijn boven de autotunnels het stedelijk wegennet en stationsfuncties zoals busstation en tramhaltes voorzien.

NAAR EEN N.V. ZUIDAS
Elco Brinkman heeft een marsroute uitgestippeld die moet leiden tot een sluitende business
case. Alle betrokken partijen zullen nu bereidheid moeten tonen om te bewegen. Amsterdam
moet een hoger bedrag bijdragen van de opbrengst van de gronduitgifte in de Flanken van de
Zuidas. De oplossing van Brinkman is immers duurder dan het oorspronkelijke Amsterdamse
Dokmodel. Maar ook het Rijk, de provincie Noord-Holland en de stadsregio Amsterdam moeten volgens Brinkman extra bijdragen. De laatste twee dragen in de plannen voor het Dok bij
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aan een nieuwe Openbaar Vervoer Terminal. Deze bevat naast station Amsterdam Zuid onder
andere haltes voor bussen, trams, taxistandplaatsen en fietsenstallingen.
Brinkman bereikt veel in korte tijd. Hij verduidelijkt de scope van het project en weet hiervoor draagvlak te creëren. Er bestaat buiten deze scope de mogelijkheid om onderdelen bij
te bestellen door middel van de zogeheten modules. De bijbestellende partij moet dan wel de
kosten en risico’s van een dergelijke module dragen. Ook slaagt Brinkman in zijn opdracht om
private partijen te interesseren in een risicodragende deelname aan het project. Brinkmans
voorstel is dat het uitvoeringsrisico (infrastructuur realiseren binnen de afgesproken contractsom en planning) bij een N.V. Zuidas komt te liggen. Rijk en gemeente zullen deelnemen
aan deze onderneming, maar de meerderheid van de aandelen komt in handen van private
partijen. In de praktijk kunnen de marktpartijen binnen de N.V. Zuidas het uitvoeringsrisico
dan één-op-één doorzetten naar een geschikte andere marktpartij. Deze zogenoemde ‘general contractor’ is een consortium dat bouw, beheer en exploitatie voor zijn rekening neemt.
Het ministerie van Financiën drukt zijn stempel op de vormgeving van de beoogde publiek-private samenwerking. De achterliggende gedachte is dat de ontwikkeling van een goed gestructureerde PPS op de schaal van de Zuidas goed is voor Nederland. Er kan een voorbeeldfunctie
vanuit gaan. Uitgangspunt van het Rijk is dat private partijen opdrachtgeversrisico moeten
lopen bij de realisatie van de infrastructuur. Als marktpartijen rechtstreeks delen in risico’s
en opbrengsten, bevordert dit een betere, meer bedrijfseconomische kijk op het project en de
haalbaarheid ervan. Het ministerie van Financiën heeft aangedrongen op het meerderheidsbelang van de marktpartijen in de N.V. Zuidas. De markt kan dan – binnen door de overheid
vastgestelde randvoorwaarden - een honderd procent bedrijfseconomisch gestuurde onderneming afdwingen. Dit leidt in de gedachtegang van Financiën tot een betere beheersing en
management van de risico’s. Veel beter dan
bij de overheidsplannen van de jaren ervoor.
Referentiebeeld Via Dolorosa Milaan
Dat is hard nodig bij een langlopend en
complex project als het Zuidasdok. Private
deelname en risicoparticipatie is sowieso
een essentiële voorwaarde voor het Rijk om
te participeren in het project.
Brinkman komt na nader overleg met alle
betrokkenen tot een concreet voorstel.
De publieke partijen zullen in dit plan een
minderheidsaandeel van veertig procent
krijgen in de N.V. Zuidas. De overige aandelen en daarmee de beslissende stem komen
in handen van de markt. Dat Financiën
achter dit voorstel staat, mag geen verrassing heten. Maar ook bij de gemeente en de
geconsulteerde marktpartijen is er draagvlak. Amsterdam heeft alle redenen om zich
achter de wensen van het Rijk te scharen.
Ze sluiten immers aan bij de voornaamste
voorwaarde die de gemeente heeft geformuleerd voor een succesvolle ontwikkeling van
de Zuidas: een risicodragende deelname van
het Rijk aan de beoogde Zuidasonderneming.
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Op advies van advocatenkantoor Stibbe stelt
Brinkman voor om de aandelen in de N.V.
Zuidas te veilen. Hiermee wil hij voorkomen
dat de Europese Unie de publieke bijdragen
aan de N.V. Zuidas zal aanmerken als staatssteun.
Eén eis van het Rijk uit de rapportage van
Brinkman ligt gevoelig bij de marktpartijen.
De grondafnamegarantie zoals die eerder
is afgesproken met het consortium van ING,
ABN AMRO en NS, dient van tafel te gaan.
Deze garantie biedt onvoldoende zekerheden
voor mogelijke financiële tegenvallers. De
marktpartijen staan niet onwelwillend tegenover het dragen van risico’s van het bouwen
van het Dok. Maar dan moeten daar ook wel
meer opbrengstmogelijkheden tegenover
staan. Bijvoorbeeld in de vorm van harde
toezeggingen over de gronduitgifte. Daar kan
volgens de rapportage van Brinkman geen
Ontwerpschets diagonaal
sprake van zijn. Brinkman stelt wel voor om
vijftig procent van de grondposities op het
Dok te veilen aan geïnteresseerde partijen.
Hierdoor is al op voorhand duidelijk of er voldoende private belangstelling is voor het vastgoed dat moet verrijzen op het Zuidasdok.
Brinkman vraagt de publieke partijen om een aanvullende bijdrage om de plannen te financieren. Dit ligt bestuurlijk erg gevoelig. Stadig stelt zich op het standpunt dat Amsterdam “niet
omwille van de voortgang door moet gaan”. Hij is het eens met minister van VROM Sybilla
Dekker dat de business case op dat moment nog niet sluit. Rijk en gemeente hebben tijd nodig
om vragen en onduidelijkheden nader uit te werken.
Stadig markeert de positie van Amsterdam tegenover de voorstellen van Brinkman zelfs
als eerder “Nee, tenzij” dan “Ja, mits”. Dezelfde conclusie trekt het Rijk na lezing van de
rapportage van de informateur. Het Parool opent op 5 oktober 2004 met de kop “Strop voor
plan Zuidas”. De krant heeft de rapportage van Brinkman in handen. Ze concludeert dat de
informateur er niet in is geslaagd om het bedrijfsleven te overtuigen dat een private bijdrage
noodzakelijk is vanwege het (door Het Parool gesuggereerde) financiële tekort van 700 miljoen euro. In werkelijkheid is er iets anders aan de hand. De publieke partijen hebben gewoon
meer tijd nodig om de voorstellen van Brinkman te accepteren.

VERVOLGOPDRACHT VOOR DE INFORMATEUR
Brinkman krijgt tijdens een bestuurlijk overleg op 14 oktober 2004 een vervolgopdracht.
Direct na het overleg ontvangt Brinkman de projectdirecteuren Cees van Boven (Nieuwe
Sleutelprojecten van VROM) en Jan Stoutenbeek (projectbureau Zuidas Amsterdam). Samen
spreken ze de agenda voor de komende maanden door. Brinkman heeft een lijst met actiepunten opgesteld na zijn gesprek met de bestuurders. Hij wil van Van Boven en Stoutenbeek de
toezegging dat partijen naderhand niet met aanvullende punten gaan komen. Die toezegging
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komt er. Van Boven en Stoutenbeek kunnen natuurlijk niet namens alle betrokken partijen
spreken. Maar zij vertegenwoordigen het Rijk en Amsterdam, de belangrijkste publieke spelers bij het Dok.

|

97

iswaar geen privaat project, maar wel vergelijkbaar. Toen ik in 1975 binnenkwam bij Financien, had het ministerie een bijdrage aan die tunnel lang tegengehouden. Ik vond een bijdrage
verantwoord als we de kosten die we kwijt waren aan die zwaar gesubsidieerde veerboten in
de tunnel zouden stoppen. De rest van de investering moesten we dan tegen 7,5 procent rente
terugkrijgen. Maatschappelijk gezien viel dat gewoon uit te leggen.”

BESTUURLIJKE ONDERHANDELINGEN
Brinkman voorziet alle openliggende vragen binnen enkele maanden van een antwoord. Het
vervolgadvies van Brinkman biedt verschillende aanknopingspunten voor publieke partijen
om hun rol te pakken bij het sluitend maken van de business case voor het Zuidasdok. De bestuurders van Rijk en gemeente hebben tot dan toe geen definitieve toezeggingen willen doen
aan de informateur. De regio heeft informeel haar steun wel al beloofd. Maar de belangrijkste
(financiële) offers moeten komen van Amsterdam en het Rijk. Op ambtelijk niveau bereiden
Stoutenbeek en Dijckmeester namens Amsterdam en Oussoren namens het ministerie van
Financiën de noodzakelijke onderhandelingen voor. De gemeente rekent erop dat Financiën de
inhoudelijke en financiële steun voor een Dokmodel afdwingt bij de ministeries van VROM en
Verkeer en Waterstaat.
Voor de start van de bestuurlijke onderhandelingen vindt op het ministerie van Financiën nog
een overleg plaats. Hierbij zijn de bij de Zuidas betrokken publieke spelers aanwezig. Maar
ook de marktpartijen die Brinkman bereid heeft gevonden tot deelname aan de financiering
van een Zuidasonderneming, geven acte de présence. Het betreft ING, ABN AMRO, Rabodochter FGH, ambtenarenpensioenfonds ABP en Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Binnen
de N.V. zal de rol van private partijen naar verwachting meer die van financier dan die van
ontwikkelaar zijn. Om deze reden is NS – ondanks haar eerdere rol - nu niet bij de gesprekken
betrokken. Natuurlijk blijft NS belanghebbende vanuit haar natuurlijke positie op station Amsterdam Zuid. Maar als aandeelhouder in de beoogde onderneming, zal NS geen rol spelen.
De rapportage van Elco Brinkman over de toekomstige N.V. Zuidas vormt de concrete aanleiding voor het overleg. De private partijen bevestigen hun bereidheid om risicodragend
deel te nemen in een Zuidasonderneming. Ook willen ze meedoen aan het veilingproces dat
Brinkman voorstelt. Het gaat om een intentieverklaring, maar geheel vrijblijvend is deze niet.
Als een Raad van Bestuur van een bank aan minister Gerrit Zalm heeft aangegeven serieus
mee te willen doen, dan kom je daar als bank niet zomaar meer onderuit. Het ministerie van
Financiën is een partij die banken niet graag voor het hoofd stoten.
De welwillende opstelling van de private partijen vormt een steuntje in de rug voor de onderhandelingen tussen Rijk en gemeente. Die beginnen tijdens het Kerstreces van 2004. Wethouder Stadig en minister Zalm ontmoeten elkaar op het ministerie van Financiën. De aanleiding
hiervoor is een interview met minister Zalm in november 2004. Daarin geeft hij aan het liefst
met alle kaarten open op tafel te onderhandelen. Het brengt wethouder Duco Stadig ertoe om
rechtstreeks contact op te nemen met Gerrit Zalm en voor te stellen een dergelijk overleg
te voeren. Terwijl het ministerie tijdens het reces nagenoeg leeg is, gaan Zalm en Stadig het
gesprek met elkaar aan. Ze doen dit in aanwezigheid van hun ambtenaren Peter Oussoren en
Robert Dijckmeester.
Terugkijkend bevestigt Zalm dat hij in deze periode voornamelijk wil participeren in het Zuidasdok om er namens het Rijk aan te verdienen. “Het project was te groot voor Amsterdam.
De staat was bereid om alles wat toch al uitgegeven moest worden, erin te stoppen. Zonder
subsidiëring. Zo was het ook gegaan bij de aanleg van de Westerscheldetunnel. Dat was wel-

Het gaat Zalm niet alleen om het geld, maar ook om het realiseren van grote infrastructuurprojecten. “De gedachte om op deze manier infraprojecten aan te pakken, speelde inderdaad”,
aldus Zalm. “Publiek-private samenwerking was in die tijd op veel gebieden in opkomst. Bij
scholen, ziekenhuizen, ons eigen ministerie van Financiën…. Bij de verbouwing van Financiën
hebben we vijftien procent bespaard met PPS. Het was toen dus een trend met een aantal
aansprekende successen.” Een voorkeurspositie heeft de Zuidas volgens Zalm nooit gehad.
“Dat het bij de Zuidas draaide om een internationaal zakencentrum, speelde voor mij eigenlijk niet. Maar het leek mij eerlijk gezegd gewoon een mooi project. Bij het Zuidasdok zat het
comfort in de onafhankelijke toets die de banken vooraf zouden uitvoeren. Die voorkwam dat
er van die berekeningen achteraf kwamen, zoals bij de Betuweroute.”
Zalm vertrouwt er met andere woorden op dat de kredietcommissies van de banken eerst
alles gedegen doorrekenen voordat deze partijen hun handtekening zetten. Na een dergelijke
grondige financiële analyse door de markt, kan het Rijk ook zonder al te veel risico instappen.

NAAR EEN BESTUURSOVEREENKOMST
Amsterdam en Financiën komen tijdens het Kerstreces tot overeenstemming. Stadig krijgt
in januari 2005 zonder problemen steun voor het onderhandelingsresultaat in het College
van B&W. Minister Zalm verwerft de steun van zijn collega-bewindslieden op de avond van
de nieuwjaarsreceptie van de Koningin. De ministers bevinden zich op dat moment in het
Krasnapolskyhotel. Er ontstaat bij die gelegenheid nog enige discussie over de risico’s van
het Dokmodel. Vooral het ministerie van Verkeer en Waterstaat toont zich beducht hiervoor.
De discussie wordt beslecht met een bijzondere afspraak. Het ministerie van Verkeer en
Waterstaat koopt elk risico af dat het ministerie normaal gesproken loopt. Het ministerie
bedingt bovendien een gemaximeerde financiële bijdrage. Die is gebaseerd op de kosten voor
het uitbreiden van infrastructuur op het bestaande dijklichaam. Het risico van de infrastructuuropgave binnen het Dok komt daarmee te liggen bij de aandeelhouders van de toekomstige
Zuidasonderneming. De constructie zal op de Zuidas door het leven gaan als het afkoopmodel.
Met de toegezegde bijdrage koopt Verkeer en Waterstaat immers zijn verantwoordelijkheid af
voor de infrastructuur binnen het Dok.
Alle publieke partijen die betrokken zijn bij Zuidas en Zuidasdok, moeten de gemaakte afspraken (nog eens) bevestigen. Dit moet gebeuren tijdens een bestuurlijk overleg dat voor februari
2005 op de rol staat.
Terwijl Amsterdam en de betrokken ministeries zich richten op het bestuurlijk overleg,
ontvangt het projectbureau Zuidas eind 2004 een alarmerende brief van ABN AMRO. Het
schrijven is gericht aan Elco Brinkman. ABN AMRO meldt dat de betrokken private partijen
grote twijfels hebben bij een advies van Stibbe. Dit advocatenkantoor adviseert dat publieke
en private partijen eerst de (financiële) haalbaarheid van het Dok moeten verkennen. Voor
de selectie van de marktpartijen voor deze ‘verdiepingsslag’ is naar mening van Stibbe een
Europese aanbesteding nodig. ABN AMRO stelt: “Wij adviseren u de tender voor deelname
aan het project pas te doen plaatsvinden nadat volledige duidelijkheid is over de omvang en
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inhoud van het project, er vrij nauwkeurig bepaald is wat de financiële consequenties daarvan
zijn, de publieke aandeelhouders overeenstemming hebben bereikt over hun bijdragen aan
het project en het gehele project door bekwame marktpartijen is doorgerekend.” Met andere
woorden: de banken willen zich pas committeren aan het Zuidasdok als er meer duidelijkheid
bestaat over het project. Een gezamenlijke verkenning na een Europese aanbesteding past
niet in dit streven. Dit betekent immers een vroegtijdig (en in de ogen van de banken voorbarig) commitment aan het Dok.

AFSCHEID VAN HET CONSORTIUM
Conform het advies van LeBlanc en in lijn met het rapport van Brinkman, wikkelt de gemeente
de afspraken met het bestaande consortium van ING, ABN AMRO en NS netjes af. Dit consortium zou de afname van grond op het Dok garanderen tegen een vooraf afgesproken prijs. De
risico’s voor de infrastructuur binnen het Dok zouden volledig bij de overheid komen te liggen.
De nieuwe publiek-private Zuidasonderneming zal het hele Dok gaan realiseren: dus zowel de
tunnels als de erbinnen aan te leggen infrastructuur van wegen en sporen.
De partijen van het bestaande consortium krijgen alle drie een ontwikkelrecht van 30.000 m2
in de bouwkavel Ravel. Deze kavel ligt direct ten oosten van het hoofdkantoor van ABN AMRO.
ING en ABN AMRO dingen vanzelfsprekend ook weer mee naar een plek in de Zuidasonderneming.
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Februari

Bestuurlijk overleg waarin wordt afgesproken over te gaan naar een vervolgfase van ‘Tekenen en Rekenen’.
Ook wordt besloten om een preselectieprocedure voor private partijen te
starten, uitmondend in een Prospectus als veilingdocument voor de definitieve selectie van private partijen. Doets wordt kwartiermaker.

Juli

Start preselectieprocedure van private partijen, uitmondend in de preselectie op 7 september van ABN AMRO, ING, Rabobank, Fortis en BNG.

Oktober

Kick-off met private partijen.
Minister Zalm: “Als dit lukt, zal het het een voorbeeld zijn voor veel van dit
soort van ontwikkelingen. Make me an offer I can’t refuse.”
Vervolgens Proces van Tekenen en Rekenen waarin parallel wordt gewerkt
aan planuitwerking (Integraal Ontwerp) en tal van uitwerkingen van de business case en governance plaatsvinden.
In samenspraak met de banken komen diverse thema’s en mogelijkheden tot
optimalisatie aan de orde.
Integraal ontwerp: Stapeling van metrotunnels, waardoor verkorting van
de bouwfasering en optimalisatie van de ondergrondse parkeergarages
mogelijk wordt. De impact op de business case is aanzienlijk positief omdat
de kosten nauwelijks toenemen, maar de opbrengsten wel stijgen én eerder
kunnen worden gerealiseerd.

Januari

Voorstel om het positieve saldo in de business case aan te wenden voor het
realiseren van een casco voor een derde railtunnel en een bijdrage aan het
ondergronds brengen van de Amstelveenboog.
Dit laatste is een voorziening voor het mogelijk doortrekken van de Noord/
Zuidlijn naar Amstelveen.
Voorstel valt verkeerd bij minister Peijs. Zij wil op geen enkele wijze gecommitteerd worden aan latere investeringen. Ook de banken zijn ontzet.
Zij achten een grotere risicobuffer noodzakelijk om tot een acceptabele
business case te komen.

2006

2007

Augustus

De private partijen zien beweging in de standpunten van het Rijk en de gemeente, maar onverdeeld gelukkig zijn ze niet.
Private partijen distantiëren zich van een optimistische brief van ABN AMRO
die deze bank namens alle betrokken private partijen denkt te sturen. Er is
geen gezamenlijkheid meer tussen de private partijen, hooguit kleine coalities. Het commitment van de private partijen is op dat moment veel kleiner
dan menig bestuurder denkt.

Oktober

Bestuurlijk overleg waarin besloten wordt tot oprichting van de Zuidasonderneming en start van de veiling.
Beoogd voorzitter van de Raad van Commissarissen Brinkman zal gevraagd
worden de onderneming te leiden.

November

(12 dagen voor de verkiezingen) Kabinetsbesluit over de oprichting van de
Zuidasonderneming met voorkeur voor het Dokmodel.
Aan de private kant ontstaat het beeld dat nu zaken gedaan kunnen worden.
Het van tafel krijgen van de veiling (wat de private partijen wensen) lijkt de
laatste te nemen hobbel. Maar de realiteit is anders. Adviseur Stibbe constateert dat vanwege aanzienlijke wijzigingen in de scope van de onderneming
(er is een grote hoeveelheid vastgoed toegevoegd), de selectieprocedure
opnieuw doorlopen moet worden.

Februari

Bestuurlijk overleg over de voorstellen voor de nieuwe structuur van de
onderneming.
Voorgesteld wordt Duco Stadig en Jan Doets te laten toetreden tot de Raad
van Commissarissen. Een vertegenwoordiger namens het Rijk zal op een
later moment worden aangesteld.
Start tweede selectieproces private partijen.

22 Februari

Beëdiging kabinet Balkenende IV.
Wouter Bos wordt minister van Financiën. Camiel Eurlings wordt minister
van Verkeer en Waterstaat, Jacqueline Cramer wordt minister van VROM.

April

Bekendmaking selectie private partijen.
Naast de reeds geselecteerde ABN AMRO, ING, Rabobank, BNG en Fortis
worden ook Schiphol, ABP en Halifax Bank of Scotland geselecteerd. In de
periode mei tot november 2007 worden de nieuw betrokken partijen geïnformeerd. Er wordt gewerkt aan het Prospectus om tot veiling van de aandelen
te komen.

Maart

Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen vindt overleg plaats in het
College over de voorstellen van Doets.
Besproken wordt het in de onderneming onderbrengen van de gronden in
de Flanken naast het Dok. Daarmee komen de gronduitgifte en de daarmee
verband houdende risico’s weer in één hand.

26 april

Beëdiging wethouder Maarten van Poelgeest als opvolger van Duco Stadig.

Juli

Mei

De private partijen trappen fors op de rem.
Zij doen tegenvoorstellen. Zij zien het als een groot risico dat de bouwkosten
uiteindelijk onbeheersbaar blijken. De business case is te mager. Zij willen
niet alleen ‘downside risks’. Zij willen ook ‘upside potential’. Ook willen zij
meer zeggenschap in de onderneming. Naast invloed via een Raad van Commissarissen willen de banken ook zelf aan het stuur staan.

Rapportage verdiepingsslag.
De auto-, trein- en metrotunnels gaan dieper in de ondergrond en beneden
straatniveau wordt een extra kelderlaag (servicelaag) geïntroduceerd voor
aanvullende parkeerplaatsen en het ondergrondse station. De meerkosten
zijn ruim 150 miljoen euro. Maar deze worden in de business case gecompenseerd door de extra parkeerlaag.

November

Juni

Opdracht aan voormalig wethouder Stadig om in een korte ronde met overheden en banken oplossingen te bedenken voor de verschillende geschilpunten.

Juli

Beëdiging kabinet Balkenende III, met (aanvankelijk) dezelfde bij de Zuidas
betrokken ministers als Balkenende II.
Rapportage Stadig. Hij adviseert de restrisico’s (na aanspraak eigen vermogen en bijstortverplichting aandeelhouders) door de overheid te laten
overnemen (‘blauwe stip’). Banken mogen niet tekenen voor een blanco
cheque. Ook adviseert Stadig de private partijen vooraf te committeren aan
gronduitgifte op het Dok. Het gaat om 500.000 vierkante meter B.V.O. rondom
het station (de zogenaamde ‘Composer’)

Formele vaststelling Prospectus Zuidasonderneming en vrijgave voor besluitvorming.
Betrokken private partijen maken opnieuw bezwaar tegen de beoogde
veiling. Zij beschouwen het als een groot risico als pas aan het eind van de
veiling bekend wordt met wie ze in de onderneming gaan deelnemen. Private
partijen willen van tevoren weten met wie zij in de onderneming stappen.

December

Brief van Rabobank, ING en Fortis aan President-Commissaris Brinkman,
minister Bos en wethouder van Poelgeest.
De conclusie luidt dat de business case van het Zuidasdok niet te realiseren
is.
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Zuidasdok volgens een ontwerp van februari
2005 (het Amsterdamse Dokmodel). Gestapelde autotunnels maken een kortere bouwtijd en
ruimtebesparing mogelijk

De gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland,
de stadsregio Amsterdam en de ministeries van VROM,
Verkeer en Waterstaat, Financiën en Economische Zaken
komen op 23 februari 2005 bij elkaar. Het eindrapport van
Elco Brinkman staat op de agenda. De aanwezigen maken
tijdens het overleg bovendien afspraken over financiële
bijdragen aan specifieke onderdelen van het project.

HET AKKOORD VAN DE PUBLIEKE PARTIJEN
De publieke partijen accepteren bij deze gelegenheid expliciet het door Brinkman bepleitte
onderscheid tussen het gezamenlijke basismodel en de zogenoemde modules. Deze modules
kunnen later eventueel ‘bijbesteld’ worden. De gemeente zegt tijdens het overleg ook formeel
toe om de opbrengsten van de grondexploitatie in de Flanken van de Zuidas ten gunste te
laten komen van de realisatie van het Dok. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat bekrachtigt dat het hetzelfde bedrag zal betalen dat geïnvesteerd moet worden als de noodzakelijke
infrastructuuruitbreidingen op dijkniveau zouden worden gerealiseerd. Concreet gaat het om
de kosten voor extra treinsporen, de aanpassing van station Amsterdam Zuid en de uitbreiding van rijksweg A10 Zuid. De minister van VROM belooft te investeren in de kwaliteit van
het stationsgebied. Dit doet het departement uit het budget voor de Nieuwe Sleutelprojecten.
De provincie Noord-Holland en de stadsregio Amsterdam bevestigen budget beschikbaar te
stellen voor de regionale infrastructuur (bussen, trams en metro) op de Zuidas. Zij vinden het
belangrijk dat er een hoogwaardig busstation komt, direct bij de entree van het station. Ook
trams moeten volgens de regiopartijen dicht bij het station kunnen komen.
Niet gedekt door publieke bijdragen zijn de meerkosten voor het ondergronds brengen van de
infrastructuur. De publieke partijen spreken af deze te verrekenen met de opbrengsten van de
gronduitgifte bovenop het Dok. Private partijen, de gemeente Amsterdam en het Rijk zullen de
risico’s van het maken van het Dok delen. Het gaat daarbij in de eerste plaats om technische
risico’s. Dit zijn de risico’s die samenhangen met het maken van tunnels en het hierbovenop
bouwen. Maar ook risico’s wanneer de gebouwen al in gebruik zijn, vallen eronder. Denk bij-
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voorbeeld aan trillingen die zouden kunnen worden veroorzaakt door de treinen in het Dok. Of
de gevolgen van calamiteiten zoals een brand. Ten slotte zijn er nog de marktrisico’s. Lukt het
om de grond op het Dok uit te geven tegen de vooraf berekende bedragen? Is er wel voldoende
vraag naar woningen en kantoren op het juiste moment?
De deelnemers aan het bestuursoverleg bevestigen bovendien dat er een Naamloze Vennootschap komt voor het realiseren van het Dok. Private partijen, de gemeente Amsterdam
en het ministerie van Financiën zullen aandeelhouder zijn van deze N.V. De bijdragen van de
aandeelhouders, derden (zoals VROM en de regio) en de onderlinge verdeling van de risico’s zullen worden ondergebracht in de N.V. Minister Zalm wil Financiën dus risicodragend
laten participeren in de Zuidasonderneming. Wel stelt hij als voorwaarde dat private partijen
minimaal de helft van de risico’s van het project dragen. Het voorstel van Brinkman voldoet
ruimschoots aan deze eis. Het voorziet immers in een privaat belang van zestig procent in de
Zuidasonderneming.

JAN DOETS GAAT AAN DE SLAG
De bestuurders besluiten tijdens het overleg om Jan Doets te benoemen tot kwartiermaker
voor de N.V. Doets was eerder algemeen directeur van ING Real Estate en directeur van het
Grondbedrijf van de gemeente Rotterdam. Hij brengt dus zowel ambtelijke als private ervaring mee.
Jan Doets krijgt van de betrokken overheden de opdracht om een veiling te organiseren van
de aandelen van de Zuidasonderneming. Maar eerst moet hij private partijen selecteren die
interesse hebben om aandeelhouder te worden. Het idee is om samen met deze marktpartijen een meer gedetailleerd plan voor het Dok te maken. De verkenning voorafgaand aan de
veiling staat dus nog steeds op de agenda. De
bestuurders besluiten hiermee de bezwaren
uit de brief van ABN AMRO van eind 2004
naast zich neer te leggen. De bestuurders
van de betrokken overheden zien dit zelf
overigens anders. Het uitgewerkte plan moet
...heeft al een hele carmarktpartijen juist de gewenste duidelijkheid
rière achter de rug bij de
bieden over kosten, opbrengsten en risico’s:
overheid en in de markt
kortweg, over de business case. Daarmee is
voordat hij in 2005 betrokJan Doets (1944)
de verkenning ook in het belang van de privaken raakt bij het Zuidasdok. Zo is hij eerder in zijn loopbaan directeur
te partijen, zo redeneren de bestuurders.
van het Grondbedrijf Rotterdam. In 1991 wordt
Doets directeur bij de ontwikkelings- en financieringsmaatschappij MBO (onderdeel van de
NMB-Bank). MBO groeit later door toevoeging
van de vastgoedbeleggingen van Nationale
Nederlanden uit tot ING Vastgoed. Doets
wordt in 1996 CEO van ING Real Estate. Het
Rijk en de gemeente Amsterdam benoemen
hem begin 2005 als kwartiermaker voor de
Zuidasonderneming. Ook wordt hij belast met
het opstellen van een definitief uitvoeringsplan
voor de ontwikkeling van het Dokmodel. Doets
wordt vervolgens op 1 februari 2007 benoemd
tot commissaris van de Zuidasonderneming in
oprichting.

Op basis van deze business case kan vervolgens het Prospectus worden geformuleerd.
Het Prospectus geeft de voorwaarden weer
waaronder marktpartijen in een veiling kunnen gaan bieden op de private aandelen van
de onderneming. Het is dus de bedoeling dat
private partijen eerst meewerken aan een
verbeterd plan voor het Zuidasdok. Vervolgens moet in een veiling blijken of ze ook
kunnen deelnemen aan de uitvoering van dat
plan en welke financiële bijdrage ze daartoe
bereid zijn te leveren.
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Doets gaat voortvarend te werk. Hij presenteert na een maand zijn plan van aanpak aan de
bestuurders. De goedkeuring hiervan volgt begin april 2005. Dan start Doets met het opzetten
van een eigen projectorganisatie Zuidasdok. Deze projectorganisatie moet de plannen voor
het Dok (zowel infrastructuur als de beoogde gronduitgifte voor het te ontwikkelen vastgoed)
middels een proces van ‘Tekenen en Rekenen’ nader uitwerken. Hierbij zal de projectorganisatie samenwerken met verschillende gemeentelijke diensten. Het gaat om de Dienst
Ruimtelijke Ordening (DRO), Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV), het Projectmanagementbureau (PMB), het Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) en het projectbureau
Zuidas. Zeker de samenwerking met laatstgenoemde is belangrijk. Het projectbureau Zuidas
is immers verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling aan weerszijden van het Dok. Het is
belangrijk dat de ontwikkeling op en naast het Dok goed op elkaar wordt afgestemd.
Rijkswaterstaat en ProRail zullen maar zijdelings betrokken zijn bij het proces. Zij dienen zich
te beperken tot het opstellen van de functionele eisen. Zich inlaten met de planontwikkeling,
is er niet bij. Het is een rechtstreeks uitvloeisel van het afkoopmodel waarop het ministerie
van Verkeer en Waterstaat heeft aangedrongen. Deze positie is onwennig voor de vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en ProRail.
De taakorganisaties zijn gewend directe regie te hebben over de aan hen toevertrouwde
infrastructuur. Nu dient niet alleen de uitvoering, maar ook de regie van ontwerp, bouw, financiering en onderhoud (Design, Build, Finance, Maintain) van de infrastructuur door de markt
overgenomen te worden. Alleen door het formuleren van functionele eisen kunnen Rijkswaterstaat en ProRail nog invloed uitoefenen. Met het opstellen van functionele eisen hebben
Rijkswaterstaat en ProRail op dat moment nog maar weinig ervaring. Gebruikelijk is dat zij
zelf de concrete oplossingen ontwikkelen en uitwerken.
De gemeente Amsterdam en de rijkspartijen richten in deze periode een gezamenlijk overleg
in. Zo willen ze de publieke belangen bewaken tijdens het proces van Tekenen en Rekenen.
Door deze samenwerking krijgen diverse rijksambtenaren een werkplek bij het projectbureau
Zuidas. Vooral de medewerkers van VROM (nog steeds coördinerend ministerie binnen het
Rijk) en Financiën (beoogd aandeelhouder in de N.V.) schuiven regelmatig aan.

AANBESTEDINGEN
De nieuwe projectorganisatie Zuidasdok heeft dringend aanvullende technische deskundigheid
nodig. Ze organiseert daarom een Europese aanbesteding voor ingenieursbureaus. De Zuidas
staat al jarenlang in de belangstelling van ingenieurs en aannemers in Nederland. Daarom
doen alle grote Nederlandse ingenieursbureaus - al dan niet in combinatie - mee aan de procedure. ARCADIS wint deze aanbesteding en gaat in augustus 2005 op de Zuidas aan de slag.
Ook het selecteren van private partijen voor deelname aan de planvorming voor het Dok, verloopt via een Europese aanbesteding. Banken zijn niet vertrouwd met een dergelijke positie in
een proces van aanbesteden. Ze voelen zich dan ook onwennig in deze procedure. Daarnaast
vrezen de banken imagoschade als ze niet worden geselecteerd.
Een belangrijke eis binnen de Europese aanbesteding is dat geïnteresseerde private partijen
aantoonbare kennis en ervaring moeten hebben op het gebied van vastgoedontwikkeling en
de realisatie van infrastructuur. Ze moeten bovendien eerder hebben deelgenomen aan een
PPS. Dat blijkt een bijzondere eis. Bij grote bouwprojecten participeren banken vaak wel als
financier in consortia met aannemers en ingenieursbureaus. Deze consortia nemen dan binnen DBFM-contracten de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het ontwerpen, bouwen,
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financieren en onderhouden van bijvoorbeeld een weg.
Maar in de Zuidasonderneming moeten de banken samen met het ministerie van Financiën
en de gemeente Amsterdam als aandeelhouder participeren in een N.V. Ze treden dus op als
opdrachtgever in plaats van als opdrachtnemer. De gebruikelijke opdrachtgevers ProRail
en Rijkswaterstaat staan daarbij aan de zijlijn. Dit betekent voor alle betrokken partijen een
uitzonderlijke positie.
Het speelveld bij de Europese aanbesteding blijkt beperkt. Buitenlandse interesse is er niet
of nauwelijks. Voor buitenlandse banken is Nederland met zijn specifieke regelgeving te
complex. Bovendien bestaat er in Nederland nog weinig ervaring met dergelijke vergaande
samenwerkingen tussen overheid en markt. Zo’n project zal dus niet zonder slag of stoot verlopen, vrezen buitenlandse banken. Daarnaast beschikt Nederland volgens hen over te weinig
‘kritische massa’. Er zullen weinig projecten op deze manier in de markt worden gezet, zo is
de verwachting. Waarom zou je dan veel energie steken in zo’n vernieuwende contractvorm?
Van de Nederlandse banken zijn er maar enkele groot genoeg om als financier deel te nemen
aan de Zuidasonderneming. Niet alle banken hebben voldoende kennis van vastgoed. Kennis
van infrastructuur is op dat moment sowieso heel beperkt in de financiële sector. Het opdrachtgeverschap bij infrastructuur is immers het domein van Rijkswaterstaat en ProRail. De
combinatie van vastgoed en infrastructuur maakt het bij deze onderneming helemaal complex. De participatie van Amsterdam en Financiën in de N.V. zorgt dat er toch belangstelling
is onder de banken. De relaties die worden opgebouwd in een gezamenlijke onderneming,
kunnen van belang zijn voor hun netwerk, zo redeneren ze.
Er zijn in deze periode regelmatig contacten tussen het projectbureau Zuidasdok en Rijkswaterstaat en ProRail. Hieruit blijkt de onwennigheid met de bijzondere positie van deze taakorganisaties van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Projectbureau Zuidas is van mening dat Rijkswaterstaat, ProRail en ook NS echt op afstand
moeten worden gehouden. Rijkswaterstaat en ProRail mogen - zoals is afgesproken binnen
het afkoopmodel - slechts functionele eisen stellen en zich niet inhoudelijk met de planontwikkeling bemoeien. Zij mogen na het opstellen van de eisen alleen maar toetsend optreden.
Dit leidt tot spanningen in de onderlinge relaties.
De selectie van geïnteresseerde private partijen start op 5 juli 2005 en sluit op 19 augustus 2005. De uitkomst wordt in september bekendgemaakt. ABN AMRO, Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG), Fortis bank, ING Real Estate en Rabobank komen uit de bus als deelnemers aan de verkenning naar het Dok. Opvallend is dat het ABP ontbreekt. Het ABP heeft wel
verkennende gesprekken gevoerd over deelname. Uiteindelijk acht het pensioenfonds het
investeringsrisico te hoog. Ook opvallend is dat niet de ING Groep, maar vastgoeddochter ING
Real Estate inschrijft. De andere gegadigden schrijven in als financier. BNG is een bank die
op dat moment nauwelijks ervaring heeft met grootschalige vastgoed- en stadsontwikkeling.
Toch wil de overheidsbankier vanwege prestigeoverwegingen meedoen op de Zuidas.
Rabobank zit in hetzelfde schuitje als BNG. Deze bank zal pas later - met de aankoop van
projectontwikkelaars Bouwfonds en MAB - een belangrijke speler worden in de vastgoedwereld. “Wij hebben er altijd ambivalent ingestaan”, vertelt Jaap Korf later. Deze directeur van
de Rabobank is betrokken bij de beoogde oprichting van de N.V. “We waren in de projectontwikkeling nog klein en vonden het raar om in dit project als belegger te redeneren. We vonden
het meer iets voor ABN AMRO en vooral voor ING. Uiteindelijk lieten wij ons als Rabobank toch
overhalen en hebben we geprobeerd om een rol te spelen bij de ontwikkeling van het Dok.”
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TEKENEN EN REKENEN
De kick off voor het proces van Tekenen
en Rekenen vindt enkele weken na de
selectie van de private partijen plaats. De
bijeenkomst wordt gehouden op de bovenste verdieping van de recent opgeleverde
Viñoly-toren op de Zuidas. Dit is een door de
Zuid-Amerikaanse architect Rafael Viñoly
ontworpen en naar hem genoemd kantoorgebouw in het Mahler 4-complex. Veel vertegenwoordigers van ministeries, gemeente en
private partijen zijn aanwezig bij de kick off.

Kick off Tekenen en Rekenen

Kwartiermaker Jan Doets legt uit dat het
proces van Tekenen en Rekenen zes maanden zal duren. In deze periode zullen de plannen voor het Zuidasdok worden geoptimaliseerd
en verder uitgediept. Het Tekenen en Rekenen moet twee resultaten opleveren. Het eerste is
een Prospectus. Hierin moeten de betrokken marktpartijen zich voldoende herkennen. Want
alleen dan zullen ze vervolgens bieden op de aandelen van de op te richten onderneming. Het
tweede resultaat is een pakket van randvoorwaarden en functionele eisen. Dit pakket hebben
de publieke partijen nodig om groen licht te geven voor het vervolgproces. De overheden geven de realisatie van het Dok niet zomaar uit handen aan een publiek-private onderneming. Ze
willen waarborgen hebben dat ze niet voor onaangename verrassingen komen te staan.
De kick off maakt de complexiteit van de opgave een stuk helderder. Menno Olman – dan
inmiddels werkzaam voor het projectbureau Zuidas – gaat in op de procedures die moeten
worden doorlopen als de Zuidasonderneming straks een feit is. Hij licht toe dat voor de aanleg
en uitbreiding van infrastructuur een Tracébesluit nodig is. Hiervoor moet een Milieu Effect
Rapportage (MER) worden opgesteld. Dat is een ingewikkelde en tijdrovende procedure,
waarmee de private partijen weinig of geen ervaring hebben. Ongeveer gelijktijdig moeten
bestemmingsplannen worden aangepast. Anders is de realisatie van het vastgoed en het
station onmogelijk. Hier hebben de private partijen wat meer ervaring mee. Alleen is die ervaring over het algemeen niet al te positief. Tijdens beide procedures kunnen belanghebbenden
uit de omgeving bezwaar aantekenen. Dit bezwaar (en eventueel beroep) kan (veel) invloed
hebben op de inhoud en op de planning. Pas na het zorgvuldig doorlopen van alle procedures,
is definitieve goedkeuring mogelijk voor de aanleg van het Dok. Het betekent dus dat er na de
veiling van de aandelen nog steeds geen zekerheid zal zijn over de aanleg van een Dok.
George Jautze – opvolger van Jan Doets als directeur van ING Real Estate - suggereert dat de
projectorganisatie tijdens de periode van Tekenen en Rekenen alvast moet transformeren van
een geheel publieke naar een publiek-private organisatie. Anders gezegd: de gemeente moet
na jarenlange planontwikkeling de regie (deels) uit handen geven aan de markt.
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VOORWAARDEN VAN DE PRIVATE PARTIJEN
Een belangrijke private voorwaarde voor het financieren van het project, is een kortere
doorlooptijd voor de realisatie van het Dok. De oorspronkelijke plannen stellen dat eerst de
tunnels voor wegen en sporen in verschillende, opeenvolgende fasen worden gebouwd. Pas
dan kan de uitgifte starten van de grond die erboven vrijkomt.
In de beperkt beschikbare ruimte moeten eerst de tunnels voor de A10 worden gebouwd.
Daarna worden de sporen van trein en metro en het station in twee stappen ondergronds
gebracht. Feitelijk bestaat het plan dus uit drie ingrijpende, achter elkaar geschakelde
tunnelbouwprojecten. Als deze alle drie gereed zijn, is het Dok klaar en kan de bouw van het
vastgoed op het Dok beginnen.
Zouden die tunnels niet slimmer en daardoor sneller kunnen worden gebouwd, vragen de
banken zich af. Dit zou de rentekosten verlagen en de inkomsten voor de onderneming vervroegen.

Kick off van het gezamenlijk proces van Tekenen en Rekenen, hoog in de pas opgeleverde
Viñoly-toren op de Zuidas

Twee korte toespraken van Gerrit Zalm en Duco Stadig sluiten de bijeenkomst af. Minister
Zalm belooft dat meer soortgelijke projecten kunnen volgen als de PPS op de Zuidas slaagt:
“Make me an offer I can’t refuse…” Wethouder Stadig spoort de aanwezigen aan om snelheid
in het proces te houden. Als wethouder heeft hij bijna twaalf jaar een cruciale rol vervuld
bij de ontwikkeling van de Zuidas. “Aan het eind van deze fase zitten we in de periode van de
gemeenteraadsverkiezingen. Ik wil op 1 april 2006 graag een mooi afscheidscadeau wat de
Zuidas betreft.”

INTENSIEF OVERLEG
De projectorganisatie Zuidasdok, de gemeente Amsterdam, het Rijk en de private partijen
overleggen intensief tijdens het proces van Tekenen en Rekenen. Ze komen in wisselende
samenstellingen dagelijks en soms zelfs meerdere keren per dag bij elkaar. Het doel: meer
zicht krijgen op de opgave en de plannen. Met name de samenhang tussen de ondergrondse
infrastructuur en de bovengrondse vastgoedontwikkeling is ingewikkeld.
De complexiteit zit ‘m niet alleen in de techniek en de constructie. Ook de logistiek en toekomstige exploitatie zorgen voor hoofdbrekens. Hoe gaat een stedelijk centrum bovenop een
station en tunnels functioneren? Wie wordt er waarvoor verantwoordelijk? Wie draagt de risico’s? Wie is aansprakelijk als zich calamiteiten voordoen? De private partijen slaan de handen
ineen. Ze formuleren samen verschillende voorwaarden waaraan het plan voor het Zuidasdok
moet voldoen. Ze wijzen op het belang van een ‘bankable business case’. ‘Bankable’ is de term
die banken gebruiken om de investeringen uiteindelijk goedgekeurd te krijgen bij hun interne
kredietcommissies.

Een tweede voorwaarde van de banken is dat ze kunnen participeren in de gronduitgifte bovenop het Dok. De oorspronkelijke bedoeling was dat de onderneming het Dok zou realiseren.
De vrijgekomen gronden zou de Zuidasonderneming vervolgens veilen. Het zou voor de banken die participeren in de Zuidasonderneming betekenen dat hun vastgoeddochters niet mee
kunnen dingen in de veiling. Dit zou immers de schijn van belangenverstrengeling oproepen.
De banken willen als compensatie voor alle risico’s die ze lopen tegen een vooraf overeengekomen prijs een aandeel hebben in een aanzienlijk deel van de gronduitgifte. Met het ontwikkelen van deze gronden kunnen de banken vervolgens veel geld verdienen.
Jaap Korf van de Rabobank stelt: “Wij willen niet alleen de ‘downside risks’ van de tunnels.
Dat zijn de kosten van de tunnels die - zo blijkt bij andere tunnelprojecten - alleen maar hoger
dreigen te worden. Maar we willen ook het ‘upside potential’. Dat is de waarde van grond bovenop - die de toekomst alleen maar hoger belooft te worden…”
Vanwege hun interesse in de gronduitgifte op het Dok, sturen de private partijen aan op een
wijziging van het stedenbouwkundig plan. De plannen voor de bebouwing op de tunnels gaan
op dat moment uit van grote gebouwen tot honderd meter hoog. Hiervoor zal er slechts een
beperkt aantal gegadigden zijn, denken de banken. Door dit te mengen met kleinere gebouwen met een eigen identiteit, neemt de hoeveelheid belangstellenden sterk toe. Dit verkleint
de marktrisico’s. Jan Doets kan zich vinden in deze redenering. Hij geeft Dienst Ruimtelijke
Ordening de opdracht om een alternatieve stadsplattegrond te ontwerpen. Deze moet naast
meer kleinere gebouwen ook meer noord-zuid straatjes over het Dok bevatten. De zogenoemde ‘9 straatjes’ in het centrum van Amsterdam dienen als referentie. Het nieuwe
stedenbouwkundig model wordt vanwege de
opzet ‘Barcode’ genoemd.
Het ontwerp dat als uitgangspunt diende bij
de publieke besluitvorming van 23 februari
2005, overleeft de eerste analyses binnen
het proces van Tekenen en Rekenen niet
zonder kleerscheuren. Dit ontwerp besteedt
veel aandacht aan de faseerbaarheid van de
bouw binnen beperkt beschikbare ruimte.
Het gekozen ‘Haasje-over-principe’ moet
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ervoor zorgen dat de bestaande infrastructuur van A10, trein, metro en stedelijk wegennet ongehinderd blijft functioneren tijdens de bouw. Het maakt drie achtereenvolgende, ingrijpende
tunnelbouwprojecten met een lange doorlooptijd noodzakelijk. Maar wat zijn de consequenties voor de zich ontwikkelende Zuidas? En hoe zit dat voor het groeiend aantal gebruikers van
station, stationsomgeving en de rest van de openbare ruimte? Dat is nog onvoldoende in beeld
gebracht bij het opstellen van het eerste ontwerp. Als je de kwaliteit tijdens de bouwwerkzaamheden onvoldoende waarborgt, lopen de gebruikers van de bestaande voorzieningen op
de Zuidas weg. Dat vrezen niet alleen de banken, maar ook de andere partijen die betrokken
zijn bij de Zuidas. Om dit te voorkomen moet het ontwerp worden verbeterd.
Een voorwaarde van de private partijen is dan ook dat er voldoende aandacht is voor de kwaliteit van de openbare ruimte tijdens de verschillende ontwikkelingsfasen van het project. Het
trauma van de tramtunnel in Den Haag is groot. Door problemen tijdens de bouw van deze
tunnel, is de Haagse binnenstad jarenlang onbereikbaar. Het winkelend publiek blijft weg en
veel winkeliers gaan failliet. Ook bij de bouw van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn wordt op dat
moment steeds zichtbaarder hoe groot de impact van zo’n groot tunnelproject is op de stad.
Het succes van de Zuidas - en daarmee ook de financierbaarheid van het Zuidasdok - is
afhankelijk van de belangstelling van bedrijven. Die moeten ondanks hoge huren toch voor
de Zuidas kiezen. Zou de bouw van het Dok voor veel hinder en overlast zorgen? Dan willen
die bedrijven hun na vijf of tien jaar eindigende huurcontracten wellicht niet meer verlengen.
Dat zou dramatisch zijn voor de ambities met de Zuidas. Vooral ING en ABN AMRO hebben op
dat moment al grote bestaande belangen in het gebied. Hun hoofdkantoren liggen er zelfs.
De Zuidas mag van hen gedurende de bouw van het Dok daarom zeker geen onaantrekkelijke
bouwput worden.

Impressie Zuidas
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Het bouwen boven tunnels brengt bijzondere risico’s met zich mee. Hoewel er boven autotunnels mag worden gebouwd, gelden er strenge voorwaarden. Zo moet de constructie van
de gebouwen onafhankelijk blijven van de tunnels. Er moet als het ware overheen worden
gebouwd. In de onderste vijftien meter van de gebouwen mogen in het gedeelte boven de tunnels vanwege explosierisico’s in de tunnel geen verblijfsfuncties als wonen en werken komen.
Deze voorwaarde is ongunstig voor het rendement van de bebouwing. De kosten zijn hoog
terwijl de meest renderende onderste verdiepingen niet kunnen worden benut voor verblijfsfuncties (woonruimte, kantoorruimte) die de meeste opbrengsten opleveren.
Soortgelijke veiligheidseisen zouden normaal gesproken ook gelden voor de spoortunnels. Er
is echter afgesproken dat de spoorlijn door de Zuidas niet wordt benut voor goederentransport. Daarom is het bouwen boven de spoortunnels in de Zuidas eenvoudiger en mogen er wel
mensen direct boven de spoortunnels wonen en werken.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en ProRail zien overigens nog tal van risico’s bij het
bouwen boven de sporen. Wat gebeurt er als er een brand uitbreekt in een van de gebouwen?
Is het ondergrondse station dan ook jarenlang onbruikbaar? Wat gebeurt er als treinen trillingen veroorzaken waardoor een bovenliggend hotel de kamers niet goed kan verhuren? Wie is
er dan aansprakelijk voor de schade? Is die schade wel te verzekeren?

RISICO’S TIJDENS DE BOUW
Tijdens de bouw is het inklinken van de ondergrond een van de grootste risico’s. Een tunnel
zal enkele centimeters kunnen zakken als er een hoog gebouw op wordt gebouwd. Dat hoeft
geen probleem te zijn als de bouw van de tunnels en de bovenliggende gebouwen gelijktijdig
plaatsvindt en de spoorrails pas worden aangelegd als de zettingen zijn uitgewerkt. Daar kan
dan met het ontwerp voldoende rekening mee worden gehouden.

BOUW- EN EXPLOITATIERISICO’S
Het bouwen van woningen, kantoren, winkels
en hotels boven tunnels is ongebruikelijk.
Niet alleen in Nederland, maar ook in het
buitenland zijn de voorbeelden schaars. Een
reden hiervoor is dat zich onder gebouwen
vaak functies bevinden die bij het gebouw
horen. Denk aan technische ruimtes, opslagruimtes en parkeerplaatsen. Voor dit soort
functies is al snel geen plek meer als onder
de gebouwen tunnels liggen. Ook liftputten
voor hoge gebouwen kunnen niet zonder
meer de grond in als daar spoortunnels zijn.
Het is verleidelijk om de tunnels als fundering voor gebouwen te gebruiken. Maar dat
heeft als consequentie dat de bovengenoemde functies elders een plek moeten krijgen.
Dit kan bovengronds in het gebouw zelf, of
ondergronds ernaast. Bij het Zuidasdok komen de gebouwen grotendeels op de tunnels
van trein en metro en de tussenliggende
parkeergarage te staan.

Maar op de Zuidas zullen diverse gebouwen worden gebouwd als de spoortunnels al jaren in
gebruik zijn. De bouw van een kantoren- of appartementencomplex start pas als de beleggers
en ontwikkelaars de contracten met de nieuwe huurders hebben afgesloten. Gezien het grote
volume aan uitgeefbare grond dat in één keer op de markt komt, zal de bouw van diverse
gebouwen nog jaren na het in gebruik nemen van de tunnels starten. Zettingen zullen dan zeker optreden in de tunnels. Ze bedragen weliswaar maar enkele centimeters. Maar trein- en
metrosporen kunnen dit niet aan.
Hoe hoger het gebouw, hoe groter de zetting. Daarom wordt bij het aanpassen van het
stedenbouwkundig plan van het Dok als uitgangspunt genomen dat er geen gebouwen van
honderd meter hoogte meer op de tunnels komen te staan. Hiervoor wordt uitsluitend nog
plaats gereserveerd in de vrije ruimte tussen de tunnels, met de parkeergarages eronder. De
constructies van de tunnels kunnen bebouwing tot zestig meter hoog redelijkerwijs opvangen.
Dan zullen er normaal gesproken geen zettingen van betekenis optreden. Het nieuwe stedenbouwkundig plan houdt hier rekening mee.
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TOEKOMSTIGE UITBREIDINGEN VAN DE INFRASTRUCTUUR
De eventuele toekomstige behoefte om de
infrastructuur uit te breiden, is ook tijdens het
Tekenen en Rekenen nog een blinde vlek. Voor
de trein is in de plannen een station voorzien
met twee eilandperrons en vier treinsporen.
Dit is dezelfde situatie als nu op de dijk. Verder
geldt als uitgangspunt dat toekomstige uitbreiding met een perron en twee treinsporen
niet onmogelijk mag worden gemaakt. Het gaat
echter uitsluitend om een ruimtereservering. Er
is geen sprake van het alvast aanleggen van een
tunnel om uitbreiding in de toekomst daadwerkelijk mogelijk te maken. Daarvoor is er bij het
ministerie van Verkeer en Waterstaat geen geld
beschikbaar. De behoefte is er op dat moment
ook niet.
Stel dat later toch wordt besloten tot de aanleg
van deze spooruitbreiding. Het zou ertoe leiden
dat het Dok – mogelijk al kort na de oplevering
- opnieuw open moet voor de aanleg van een
extra tunnel. Dan zijn de consequenties niet te
overzien. Het wordt al een hele toer om de leefbaarheid van de Zuidas tijdens de bouw van het

Dok op een acceptabel niveau te houden. Maar
dan moet het daarna wel klaar zijn met de hinder
en de overlast.
Een vergelijkbare problematiek speelt op dat
moment rond de mogelijke vervanging van tramlijn 51 door een naar Amstelveen doorgetrokken
Noord/Zuidlijn. Sneltramlijn 51 (de Amstelveenlijn) loopt vanaf de Buitenveldertselaan - aan
de zuidzijde van het toekomstige Dok - via een
tunneltje op het maaiveld omhoog naar de op dijk
gelegen sporen in het huidige station. Het belang
van deze verbinding met Amstelveen is groot.
Amstelveen heeft immers geen eigen treinstation. Met lijn 51 kunnen reizigers uit Amstelveen
en de Amsterdamse wijk Buitenveldert relatief
snel reizen naar Amsterdam Centraal. Het idee
is dat de steeds drukkere Amstelveenlijn tussen
Amstelveen en station Amsterdam Zuid in de
toekomst kan worden vervangen door een doortrekking van de Noord/Zuidlijn. Maar ook dit zou
betekenen dat het Dok opnieuw open moet, met
alle gevolgen van dien.

BUSINESS CASE EN GOVERNANCE
Veel vertegenwoordigers van de private partijen verdiepen zich wekelijks intensief in de
stedenbouwkundige, technische en logistieke complexiteit van het Dok. Dit gebeurt tijdens
gezamenlijke workshops met vertegenwoordigers van de publieke partijen. Tegelijkertijd analyseren hun collega’s de business case en de ‘governance’. De governance is de wijze waarop
de Zuidasonderneming organisatorisch en juridisch vorm moet krijgen.
De private partijen willen als aandeelhouder van een N.V. geen risico’s lopen op de aspecten
waar zij geen verstand van hebben. Zij willen daarom zo snel mogelijk de bouwtechnische
risico’s van het Dok verleggen naar aannemers. Als financiers van DBFM-projecten hebben de
banken immers ontdekt hoe ingewikkeld bouwen kan zijn.
“De banken waren niet geïnteresseerd in de infrastructuur van het Dok”, blikt Jan Doets later
terug op zijn tijd als kwartiermaker van de Zuidasonderneming. “De tunnels moesten maar
worden geregeld in een DBFM-contract, waarbij de banken hooguit als financier zouden
optreden. Dat contract was in hun ogen voornamelijk nodig om de risico’s bij de aannemers te
leggen. De private partijen waren vooral geïnteresseerd in de mogelijkheden van de gronduitgifte.”
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Het oprichten van de onderneming brengt nog een ander probleem met zich mee, zo ondervindt de kwartiermaker. “Er schoven namens diverse partijen mensen aan die geen ervaring
met vastgoed of gebiedsontwikkeling hadden. Vaak waren het pure bankiers. Ook het ministerie van Financiën schoof feitelijk aan als bank. Minister Zalm wilde geen subsidie verlenen
waar anderen dan geld aan gingen verdienen. Als hij er toch geld in stopte, dan moest het
gebeuren als aandeelhouder in een onderneming. Het moest een kanskaart zijn.”

EEN ONVERWACHTE MEEVALLER
De ontwerpers en ingenieurs van Dienst Ruimtelijke Ordening en ARCADIS werken intussen aan een aangepast ontwerp voor het Dok. Daar hebben ze hun handen aan vol. Naarstig
zoeken ze naar mogelijkheden om de bouw te versnellen en de risico’s in de constructie te
beperken.
Een belangrijke vondst is het stapelen van de metrotunnels. In het oorspronkelijke plan waren
alleen de autotunnels gestapeld. Door ook de metrotunnels boven in plaats van naast elkaar
te bouwen, blijkt versnelling in de bouw mogelijk. De potentiële tijdwinst van het stapelen van
de metrotunnels is maar liefst vier jaar. Dit heeft enorme gevolgen voor de rekensommen.
Hoewel het plan er niet duurder of goedkoper op wordt, kunnen de opbrengsten uit de gronduitgifte wel vier jaar eerder worden ingeboekt. Er ontstaat - vooral door de manier waarop
rentekosten worden doorgerekend - financiële ruimte in de business case. Theoretisch is een
positief resultaat van meer dan 200 miljoen euro mogelijk.
Een mogelijkheid is om de financiële meevaller toe te voegen aan de risicoreserves. Maar
misschien kan deze ook worden gebruikt om het draagvlak bij Rijk en gemeente te versterken,
bedenkt de projectorganisatie Zuidasdok. Dat moet het vervolgproces voor het Dok gemakkelijker maken. De projectorganisatie komt tot de conclusie dat er al veel risicoreservering in
het budget is opgenomen. Het voorstel voor een extra reservering haalt het dus niet.
Het plan is om het casco voor een derde treintunnel in de plannen op te nemen. Hiermee is
een bedrag van 150 miljoen euro gemoeid. De Zuidasonderneming maakt dan in ieder geval
alvast het betonwerk voor een extra tunnel in het Dok. Kiest het ministerie van Verkeer en
Waterstaat later voor aanleg van extra sporen en uitbreiding van het station? Dan hoeft het alleen te betalen voor de inrichting van de tunnel met sporen, bovenleiding, trappen en roltrappen. Het Dok hoeft in ieder geval niet meer open om alsnog extra tunnels te bouwen.
De stad Amsterdam en de stadsregio zullen een voorstel krijgen om de Noord/Zuidlijn alvast
één halte ondergronds door te trekken in de richting van Amstelveen. De kosten daarvan – 120
miljoen euro - kunnen gemeente en stadsregio dan delen met de Zuidasonderneming. Het
gaat in dit geval om het bouwen van een ondergrondse boog. Deze moet eindigen bij een voorlopige eindhalte voor de Noord/Zuidlijn die net voorbij het kruispunt van de Boelelaan met de
Buitenveldertselaan komt te liggen. Daar kunnen reizigers dan overstappen op lijn 51, die de
verbinding met Amstelveen verzorgt. Een belangrijk voordeel van het alvast doortrekken van
de Noord/Zuidlijn is dat het in een later stadium openbreken van het Dok ook dan niet meer
nodig is. Verwacht wordt dat de private partijen positief zullen reageren op deze planaanpassingen. Ook voor hen is het immers belangrijk dat het Dok na oplevering echt klaar is.
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ONTSTEMDE REACTIES
Kwartiermaker Doets informeert zijn opdrachtgevers bij Rijk, stadsregio en gemeente over
de resultaten die in korte tijd zijn behaald met de planaanpassingen. De mogelijkheid om de
meevaller in te zetten voor de doortrekking van de Noord/Zuidlijn, valt in goede aarde bij het
College van B&W, de stadsregio en en het projectbureau Zuidas. Het neemt de zorgen weg
over de steeds drukker wordende lijn 51. De stap biedt bovendien perspectief op een mogelijke toekomstige doortrekking van de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen.
In Den Haag valt het voorstel om een casco te bouwen voor een extra spoortunnel echter
helemaal verkeerd. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat wil onder geen voorwaarde gecommitteerd worden aan latere spooruitbreidingen. Zelfs niet als ze het casco van de spoortunnel feitelijk cadeau krijgt. De bijdrage van haar ministerie aan het Zuidasdok is niet voor
niets afgekocht. Mocht er na 2020 toch een uitbreiding van het spoor nodig zijn? Dan wil Peijs
dat haar opvolger hier zelf over kan besluiten.
De private partijen reageren eveneens uiterst negatief. Anders dan kwartiermaker Doets
vinden zij de bestaande risicobuffer in de business case veel te beperkt. Ze willen dat de (in
hun ogen ruim geschatte) meevaller van 200 miljoen euro daarom in de business case blijft.
Theoretische opbrengsten mogen van hen zeker niet worden besteed voordat het geld echt
verdiend is. De banken wijzen op de recente uitkomsten van het onderzoek van de Tijdelijke
Commissie Infrastructuur (TCI) naar de kostenoverschrijdingen bij de HSL en de Betuweroute. Dit onderzoek maakt duidelijk dat bij grote, complexe projecten de neiging bestaat om de
kosten ernstig te onderschatten. De onderzoeksresultaten sluiten aan op de eerdere bevindingen van professor Bent Flyvbjerg. Deze Deense hoogleraar verrichtte wetenschappelijk
onderzoek naar kostenoverschrijdingen bij
de aanleg van infrastructuur in diverse EuroOntwikkelingen in het Dokmodel: gestapelde
pese landen.
metrotunnels en derde railtunnel, vastgoed in
De genoemde onderzoeken maken duidekleinere kavels
lijk dat overheden vaak zelf debet zijn aan
kostenoverschrijdingen. Een reden is dat
gedurende de voorbereiding van plannen met
veel meer zaken rekening gehouden moet
worden dan de overheden vooraf hebben
ingeschat. Daardoor lopen de kosten van
projecten snel op.
De banken vragen zich hardop af of een
opbrengst van 200 miljoen euro door eerdere
gronduitgifte realistisch is. De ontwikkeling
van de Flanken ten noorden en ten zuiden
van het Dok en de daarmee verband houdende gronduitgifte, lopen nog tot minstens
2020. De gronden op het Dok zullen na de
bouw van de trein- en metrotunnels vanaf
2016 vrijkomen, zo is dan de planning. Gevolg
is dat er onderlinge concurrentie ontstaat
wat de gronduitgifte betreft. De plannen
gaan uit van een ingeschat uitgiftetempo. Dat
wordt met een gelijktijdig aanbod vanuit het
Dok en de Flanken mogelijk niet gehaald.
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De kans bestaat zelfs dat de gemeente hierdoor in de problemen komt, redeneren de banken.
Amsterdam betaalt immers haar financiële bijdrage aan het Dok met behulp van de opbrengsten in de Flanken.
Het marktrisico van de gronduitgifte in de Flanken, is ook een zorg van de gemeente Amsterdam. Vooral de afdeling Concern Financiën zit ermee in haar maag. Het positieve feit dat het
tempo van de gronduitgifte op de Zuidas al jarenlang de prognoses overstijgt, neemt deze
zorg niet weg.

DE ZORGEN AFGEWEND
Kwartiermaker Doets komt met een voorstel om de zorgen weg te nemen. Hij wil de gronden
in de Flanken naast het Dok onderbrengen in de toekomstige onderneming. Hiermee komen
de gronduitgifte op en naast het Dok en de daarmee verband houdende risico’s in één hand.
Het College van B&W overlegt op 7 maart 2006 - de dag van de gemeenteraadsverkiezingen - over dit voorstel. B&W gaat zonder al te veel discussie akkoord. Er staat ook een
ander onderwerp op de agenda: de voorgestelde doortrekking van de Noord/Zuidlijn. Dit ligt
gevoelig omdat er naast de bijdrage vanuit de Zuidasonderneming ook 60 miljoen euro nodig
is van Amsterdam en de stadsregio. In tegenstelling tot het projectbureau Zuidas zijn andere gemeentelijke diensten niet enthousiast over het voorstel. Ze vinden dat de doortrekking
volledig moet worden gefinancierd uit de business case voor het Zuidasdok. Het College
besluit echter dat het nog verder ‘afromen’ van de business case niet verantwoord is. Het
zou het vertrouwen van de betrokken private partijen in de samenwerking ernstig schaden.
Het gemeentebestuur gaat daarom zelf dekking zoeken voor het Amsterdamse aandeel in de
doortrekking.
Op 7 maart vindt ook een overleg plaats op het ministerie van Financiën. Bestuurders van
Rijk, gemeente, provincie en stadsregio Amsterdam zijn hierbij aanwezig. Ook de bestuursvoorzitters van de betrokken banken geven acte de présence. Doets presenteert op de bijeenkomst de resultaten van het Tekenen en Rekenen. Hij concludeert dat er nu een kwalitatief
én commercieel verbeterd plan op tafel ligt. Hij kan aan veel wensen van de private partijen
tegemoet komen. Zo worden risico’s op het gebied van bouw en planning beperkt en kan er
versneld grond worden uitgegeven. Marktrisico’s worden verkleind door niet alleen de grond
op het Dok, maar ook die in de Flanken onder te brengen in de Zuidasonderneming.
De bestuurders van de private partijen spreken hun vertrouwen uit. Ze vinden dat het project
haalbaar en ‘bankable’ is. Doets krijgt steun om zijn werkzaamheden te vervolgen. “Wij gaan
het doen”, is het gevoel dat leeft onder de aanwezige bestuurders. De boosheid van de private
partijen over het bestemmen van de ‘winst’ in de business case voor de aanleg van twee
tunnels, komt niet ter sprake. De publieke partijen concluderen dat het niet meer dan een
onderhandelingsspel van de banken was. Dat is, zoals later zal blijken, een misvatting. Het
vertrouwen is geschaad. Een eerste barst in de beoogde samenwerking is een feit.
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WISSELING VAN DE WACHT

...studeert sociale geografie. In deze periode
is hij bestuurslid van
de studentenvakbond
Maarten van Poelgeest van de Universiteit van
Amsterdam (UvA) en
later voorzitter van de Landelijke Studenten
Vakbond, de LSVb. Van Poelgeest wordt in 1990
lid van het landelijk bestuur van de nieuwe
partij GroenLinks. Vanaf 1998 is hij raadslid
voor GroenLinks in Amsterdam. In 2001 wordt
hij fractievoorzitter. Van Poelgeest is in de
bestuursperiodes 2006-2010 en 2010-2014
wethouder van Amsterdam. Hij is dan onder
andere verantwoordelijk voor Ruimtelijke
Ordening, Grondzaken en Klimaat en Energie.
De wethouder is in 2013 bestuurlijk verantwoordelijk voor het vaststellen van de ambities
van het project Zuidasdok. Hierna kunnen de
voorbereidingen starten voor de uitvoering van
het project.

De formatie in Amsterdam is op 26 april 2006
rond. Een nieuw College van Burgemeester
en Wethouders treedt aan. Het betekent
na twaalf jaar het afscheid van wethouder
Duco Stadig. Maarten van Poelgeest neemt
het stokje van hem over. Bij een wisseling
van wethouder is het voor een project altijd
ongewis of de koers hetzelfde blijft. Zal
deze wethouder van GroenLinks de plannen even enthousiast ondersteunen als zijn
PvdA-voorganger? Heeft hij affiniteit met de
realisatie van een internationale toplocatie?
Die zorgen zijn er aanvankelijk wel degelijk
op de Zuidas. Ze blijken onterecht. De nieuwe
wethouder ondersteunt de plannen voor
Zuidas en Zuidasdok volledig. De enige verandering is dat hij meer sociale woningbouw
mogelijk wil maken in het gebied. Het hoort
volgens Van Poelgeest bij het realiseren van
een echt stedelijk milieu.
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DUCO STADIG IN EEN NIEUWE ROL
Hoe de impasse te doorbreken? Projectdirecteur Zuidas Jan Stoutenbeek en kwartiermaker
Jan Doets suggereren aan burgemeester Job Cohen om oud-wethouder Duco Stadig een
bemiddelende rol te laten vervullen. En zo maakt Duco Stadig op verzoek van burgemeester
Cohen in juni 2006 zijn ‘comeback’ op de Zuidas. Hij krijgt de opdracht om in een korte ronde
met overheden en private partijen oplossingen te formuleren voor de verschillende geschilpunten. Opvallend is dat de opdracht aan Stadig mede komt van minister Jacqueline Cramer
van VROM. Het Rijk wil de coördinerende rol bij VROM houden, ondanks de nauwe betrokkenheid van Financiën bij het Dok. Het ministerie van Financiën ziet voor zichzelf eerst en vooral
de rol van aandeelhouder van de Zuidasonderneming weggelegd.
Stadig krijgt vanuit Amsterdam extra input mee. Hem wordt op het hart gedrukt om het gemeentelijk belang bij het Zuidasdok te borgen. Stadig moet verder uitzoeken of de Zuidasonderneming in staat zal zijn om kapitaal aan te trekken. Eén opdracht gaat uit van het zwartste
scenario: Wat zijn de gevolgen voor de stad als de Zuidasonderneming failliet gaat? Ten slotte
moet de oud-wethouder kijken of het mogelijk is om grondposities op het Dok toe te wijzen
aan de Zuidasonderneming. De onderneming veilt dan niet alleen de gronden op het Dok,
maar mag ze (deels) ook ontwikkelen. Deelname aan de Zuidasonderneming zal dan aantrekkelijker worden voor de private partijen, zo redeneert de gemeente.

DE PRIVATISERING VAN SCHIPHOL
HET OVERLEG LOOPT STROEF
De onvrede van de private partijen beperkt zich ondertussen niet meer tot de extra tunnels
die zijn toegezegd aan gemeente en Rijk. Dat wordt overduidelijk als de banken reageren op
enkele belangrijke, juridische documenten. De documenten gaan over de beoogde risicoverdeling binnen de Zuidasonderneming. Ook de concept-samenwerkingsovereenkomsten met
de verschillende betrokken partijen bevinden zich onder die papieren. De private partijen komen met tegenvoorstellen, waarin ze fors op de rem stappen. Ze geven aan dat ze de risico’s
van het project te groot vinden. Ze vrezen dat de bouwkosten van de tunnels onbeheersbaar
worden. De business case is naar hun mening verder te mager en de ‘upside potentials’ zijn
beperkt. De mogelijkheden voor vastgoedontwikkeling zijn met de reeds gehanteerde hoge
dichtheid en beperking van de bouwhoogte al maximaal uitgemolken. De banken brengen in
dat ze niet via een veiling willen worden geselecteerd. Ze willen zelf zicht hebben op wie hun
partners worden binnen de Zuidasonderneming. Niet alle private partijen passen namelijk
probleemloos bij elkaar. Er bestaan grote onderlinge cultuurverschillen. Ook willen de private
partijen meer zeggenschap in de onderneming. In plaats van invloed via een Raad van Commissarissen, willen de banken echt zelf aan het roer staan. De overheden reageren verrast.
Meerdere vervolggesprekken volgen tussen vertegenwoordigers van publieke en private
partijen.

De relatie tussen het ministerie van Financien en Amsterdam is slecht in de zomer van
2006. Beide partijen maken openlijk ruzie over
de privatisering van Schiphol. Minister Zalm
bereidt de privatisering voor, maar de gemeente
Amsterdam blokkeert dit. Dat kan de gemeente
doen omdat ze 22 procent van de aandelen bezit
in de nationale luchthaven. Zalm heeft in zowel
de Eerste als de Tweede Kamer groen licht
gekregen voor het plan om 49,9 procent van de
aandelen Schiphol naar de beurs te brengen.
De rest mag hij van het parlement onderhands
verkopen.

Zalm laat een veto dat de gemeente uitspreekt
zelfs vernietigen via een Koninklijk Besluit. De
gemeente gaat hiertegen in beroep. Het conflict
smoort omdat het kabinet valt en demissionair
verder gaat. De PvdA maakt de weerstand tegen
privatisering vervolgens zelfs tot verkiezingsthema. Het vierde kabinet Balkenende, dat
aantreedt in februari 2007, heeft de privatisering
van Schiphol dan ook niet meer op de agenda
staan. De VVD neemt geen deel aan dit kabinet
en Zalm is niet langer minister van Financiën.
Hij wordt opgevolgd door Wouter Bos (PvdA),
die de privatisering van Schiphol definitief af zal
blazen.

Stadig brengt een maand na de start van zijn opdracht rapport uit. De onzekerheden en
besluitenloosheid over het Dok hebben volgens hem alles te maken met een leiderschapsprobleem. De Zuidasonderneming bestaat alleen nog maar op papier. Het ontbreekt daardoor
aan een eigen gezicht. Niemand kan de organisatie naar buiten toe vertegenwoordigen. Veel
partijen die nu nog allemaal hun eigen stem hebben, zullen straks moeten opgaan in deze
onderneming. Tot die tijd stellen ze echter vooral hun eigen belang centraal. Kortom: de
Zuidasonderneming is van iedereen en daarmee van niemand…
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Stadig raadt de overheid in zijn advies aan om de financiële restrisico’s van de op te richten
onderneming voor eigen rekening te nemen. Hij beredeneert dit als volgt. De aandeelhouders
storten eigen vermogen in de onderneming. Ze hebben zelfs een bijstortverplichting wanneer
de onderneming in financiële problemen komt. Maar er kan een punt komen waarop de private partijen als aandeelhouder gedwongen zijn de deur achter zich dicht te trekken. Banken
mogen immers geen ongelimiteerde garanties geven. Het punt waarop de restrisico’s te hoog
worden om nog langer door banken gedragen te worden, wordt ‘de blauwe stip’ genoemd. Op
het moment dat deze blauwe stip bereikt wordt, moet de overheid volgens Stadig bijspringen.
Dan hoeven de banken de deur niet achter zich dicht te trekken.
Dat het met het Dok zodanig mis kan gaan dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet
nemen, is volgens de banken niet denkbeeldig. Ze wijzen op de ervaringen met de Haagse
tramtunnel en de Noord/Zuidlijn. De banken zijn ook gealarmeerd door extreme kostenoverschrijdingen bij tunnelprojecten in het buitenland. Zo wordt de ‘Big Dig’ in Boston bijna tien
miljard dollar duurder dan aanvankelijk geraamd.
Het ministerie Financiën piekert er niet over om garant te staan voor dergelijke extreme overschrijdingen. Financiën wil alleen onder gelijke voorwaarden als de private partijen participeren. Het ministerie wil dan ook net als de banken onder de verplichtingen uit kunnen als het
ernstig misgaat. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft evenmin thuis. Dit departement heeft niet voor niets een afkoopconstructie bedongen, zo laat het weten.
Volgens Stadig moeten de deelnemende banken in de Zuidasonderneming wel bereid zijn om
de afzetrisico’s van de grond op het Dok op zich te nemen. Om precies te zijn doelt hij op het
gebied rond het nieuwe station, de zogenoemde ‘Composer’. Het gaat om een omvang van
circa 500.000 vierkante meter B.V.O. (bruto vloeroppervlak), waarop woningen, kantoren en
voorzieningen moeten verrijzen. Dit is ruim de helft van het totale vastgoedprogramma op het
Dok. Feitelijk betekent dit dat de private partijen zich vooraf committeren aan de opbrengsten
uit de gronduitgifte op dit deel van het Dok. Vallen die tegen? Dan is het volgens Stadig geen
grond voor de banken om zich terug te trekken uit de onderneming.
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“In deze periode was er geen gezamenlijkheid meer tussen de private partijen”, constateert
Renée Hoogendoorn, die ING vertegenwoordigt in deze fase. “Er waren wel kleine coalities,
maar de private partijen stonden toch meer op zichzelf. Daar kwam bij dat ABN AMRO op dat
moment door de verkoop van Bouwfonds geen vastgoedpartij meer was. De bank veranderde
van kleur en stapte puur als financier in met nieuwe mensen.”

NS OP AFSTAND
Het afkoopmodel voor het ministerie van Verkeer
en Waterstaat betekent het op afstand zetten
van ProRail. Hiermee komt ook NS op afstand te
staan. De gemeente Amsterdam is samen met
ministeries en private partijen druk bezig om
een plan rond te krijgen voor het Dok. Hierbij
wordt wel rekening gehouden met de rechten
van NS. Maar daar houdt het dan ook mee op.
De rechten van NS zijn in de eerste plaats de
exploitatie van het treinstation Amsterdam Zuid.
Daarnaast beschikt NS over een ontwikkelingsrecht voor 90.000 m2 vastgoed op het Dok. Dit
heeft NS gekregen als compensatie voor het
overbouwingsrecht boven het spoor.
NS is dus niet betrokken bij het oprichten van
de Zuidasonderneming. Wel onderneemt NS
initiatieven om verder te studeren op station
Amsterdam Zuid en de gebouwen erboven. Dat
doet NS vanuit de verantwoordelijkheid die het
bedrijf ervaart voor het station en het functioneren van de stationsomgeving. Maar ook omdat
NS vermoedt dat haar belangen niet als vanzelf

in de plannen zullen worden geborgd.
De relatie met de gemeente is op dat moment
ambivalent. Amsterdam ziet NS niet als partner
bij het ontwikkelen van de Zuidas. Tegelijkertijd
erkent de gemeente dat NS vanwege haar expertise met en rechten op de exploitatie van stations
wel een belangrijke speler is. Amsterdam vraagt
NS daarom in de loop van 2006 alsnog formeel
om haar visie op het station te geven. Daarbij is
het volgens de gemeente wel belangrijk dat NS
dit samen met Schiphol doet. Schiphol stond
aan de kant van het Rijk in het eerdere conflict
over de privatisering van de luchthaven. Toch
beseffen zowel gemeente als luchthaven dat de
ontwikkeling van de Zuidas en die van Schiphol
nauw aan elkaar gerelateerd zijn. Het is niet verstandig nog langer met de ruggen naar elkaar
toe te blijven staan. NS en Schiphol slaan de
handen ineen. Ze schakelen architectenbureau
Claus en Kaan in om hun visie op de ontwikkeling van het station te verbeelden.

TWEESPALT ONDER DE BANKEN
De private partijen zien ondanks de bezwaren bij de rijkspartijen beweging in de standpunten
van het Rijk en Amsterdam over de blauwe stip. Onverdeeld gelukkig zijn ze echter nog niet.
Toch stuurt ABN AMRO in augustus 2006 een brief namens alle deelnemende marktpartijen.
De bank prijst daarin de transparantie rond de oprichting van de Zuidasonderneming. Een dag
later distantiëren de andere private partijen zich tijdens een vergadering echter weer van dit
complimentje.
Het is een eerste teken dat de eensgezindheid onder de banken niet zo groot is als de bestuurders van Rijk en gemeente op dat moment denken. Zo vreemd is die gedachte trouwens niet.
De private partijen bundelen in de onderhandelingen met Rijk en gemeente haast automatisch
de krachten. Er lijkt langzamerhand zelfs het beeld van een ‘gemeenschappelijke vijand’ te
ontstaan bij de banken. Het commitment voor deelname aan een Zuidasonderneming is veel
beperkter dan menig publieke bestuurder dan denkt.

ZUIDASONDERNEMING IN DE STEIGERS
Na een voor de Zuidas roerige zomer staan er inmiddels opnieuw Tweede Kamerverkiezingen
voor de deur. Op 22 november 2006 zullen de Nederlanders weer naar de stembus gaan. Voor
de medewerkers van het Rijk reden om de belangrijkste uitgangspunten rond de Zuidas nog
snel te laten vaststellen door het demissionaire kabinet Balkenende III. Er vindt op 19 oktober
2006 bestuurlijk overleg plaats tussen kwartiermaker Doets, de demissionaire ministers
Zalm en Pieter Winsemius (opvolger van Sybilla Dekker op VROM), burgemeester Cohen en
wethouder Van Poelgeest. Inhoudelijk zijn de publieke partijen akkoord met de voorstellen van
kwartiermaker Doets om de private partijen aan boord te houden van de Zuidasonderneming.
Rijk en Amsterdam besluiten om de Zuidasonderneming al voorafgaand aan de afronding van
het Prospectus en de start van een veiling op te richten. Zo kunnen de betrokken partijen vanuit één entiteit werken. Elco Brinkman zal de onderneming als beoogd President–Commissaris leiden en een team moeten formeren dat het project door de beslissende fase loodst.
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HET KABINET GEEFT GROEN LICHT
Het kabinet geeft op 10 november 2006 formeel groen licht voor de oprichting van de Zuidasonderneming. De regering bevestigt de eerder uitgesproken voorkeur voor het Dokmodel. Het
kabinet stelt wel nog enkele voorwaarden aan de feitelijke start van de onderneming:
• Rijk en gemeente stellen het definitieve Prospectus vast, als kader voor de Zuidasonderneming;
• de veiling van de aandelen van de Zuidasonderneming moet slagen.
Brinkman werkt ondertussen al aan de structuur van de nieuwe organisatie. Hij kiest ervoor
om voort te bouwen op de aanwezige kennis van de projectorganisaties Zuidas en Zuidasdok.
Bij de gemeente Amsterdam vindt Brinkman daarvoor de nodige steun. In Den Haag ligt dit
echter gevoeliger. Het Rijk is van mening dat de nieuwe onderneming niet als vanzelfsprekend
een voortzetting is van de bestaande organisaties. Daarvoor is er de afgelopen jaren op het
relationele vlak te veel gebeurd.
Bij de banken ontstaat het beeld dat er nu snel zaken gedaan kunnen worden. Het van de tafel
krijgen van de veiling lijkt hen de laatste hobbel die genomen moet worden. Maar dat blijkt
een inschattingsfout te zijn. Met de recente toezeggingen van gemeente en Rijk om de opzet
van het project te wijzigen, ontstaat een nieuwe juridische realiteit. Juridisch adviseur Stibbe
meldt dat een nieuwe (Europese) aanbestedingsprocedure nodig is. De scope van het project
is immers aanzienlijk gewijzigd. Stibbe doelt onder meer op het besluit om de gronduitgifte op
de hele Zuidas (en niet alleen meer op het Dok) onder te brengen in de Zuidasonderneming.
Kiezen Rijk en Amsterdam ervoor om geen nieuwe Europese aanbesteding te houden? Dan
lopen zij het risico dat niet-betrokken private partijen bezwaar aantekenen. Zij kunnen aanvoeren dat ze onder de veranderde omstandigheden ook best hadden willen participeren in
de planvorming voor de Zuidasonderneming. Vervolgens hadden ze na deze preselectie ook
mee kunnen doen met de veiling van de aandelen voor de onderneming. Deze niet-betrokken
marktpartijen kunnen op basis van dergelijke argumenten een al doorlopen veilingproces via
de rechter ongeldig laten verklaren.

STRUCTUUR VAN DE ZUIDASONDERNEMING
De kabinetsformatie na de verkiezingen van november 2006 neemt de nodige tijd in beslag.
Amsterdam en de nog steeds demissionaire ministers houden begin 2007 bestuurlijk overleg
met Brinkman over de structuur van de nieuwe onderneming. Elco Brinkman beperkt zich
tijdens het overleg tot de verdere samenstelling van de Raad van Commissarissen. Brinkman
stelt voor Duco Stadig en Jan Doets te benoemen als commissarissen. Stadig wordt voorgedragen op voorspraak van de gemeente Amsterdam. Doets is een logische keuze vanwege zijn
kennis van en ervaring met commercieel vastgoed en zijn achtergrond als kwartiermaker van
de Zuidasonderneming. Jan Stoutenbeek zal de taken van Doets als kwartiermaker overnemen. Het projectbureau Zuidas en het projectbureau Zuidasdok zullen worden samengevoegd.
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Doets kan vanwege zijn kennis en ervaring een belangrijke adviserende rol vervullen bij de
nieuwe selectieprocedure van de private partijen, zo stelt Brinkman voor. Ook bij de inschrijving op de aandelen van de onderneming, kan Doets adviseren. De Raad van Commissarissen
is nog niet compleet. Er is een vacature voor een vertegenwoordiger van het Rijk. Brinkman
stelt voor daar op een later moment op terug te komen.
Door het overnemen van de kwartiermakersrol van Doets, komt Stoutenbeek in de positie
voor een toekomstig directeurschap van de Zuidasonderneming. Van een formele benoeming
is tijdens het bestuurlijk overleg nog geen sprake. Een week na het bestuurlijk overleg gaat
een officieel persbericht de deur uit. Hierin maakt de Raad van Commissarissen de oprichting
van de Zuidasonderneming bekend en wordt de benoeming van Stoutenbeek tot directeur
gemeld. Het persbericht blijkt niet te zijn afgestemd met de ministeries in Den Haag en valt
hier niet in goede aarde.
Kort na dit incident eindigt de betrokkenheid van VVD-minister Zalm bij de Zuidasonderneming. Op 22 februari 2007 wordt het kabinet Balkenende IV beëdigd. Wouter Bos volgt Gerrit
Zalm op als minister van Financiën. Naast Bos zijn wat de Zuidas betreft minister van VROM
Jacqueline Cramer, minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings en minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven de nieuwe bestuurlijke hoofdrolspelers in Den Haag.

Studie naar verschillende stationstypologieën,
ARUP 2007

Minerva Central

Station Square West

Station City

Station Square East
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RANDSTAD URGENT
De Randstad weer aan de top brengen als
duurzame, economisch sterke regio, door
besluitvaardigheid en bestuurlijke daadkracht te
organiseren. Dat is het doel van de bestuurlijke
afspraken die 40 bestuurders op 29 oktober 2007
in de Ridderzaal ondertekenen tijdens de eerste,
jaarlijks terugkerende Randstad Urgent
conferentie. Het programma zal uiteindelijk tot
2010 doorlopen.
Onder de ondertekenaars bevinden zich coör-

een forse impuls voor natuurverbetering. Het
is een maatregel die hard nodig is: onder meer
voor de schaalsprong van Almere met 60.000
nieuwe woningen. Voor alle ruim 30 projecten
binnen Randstad Urgent wordt deze kabinetsperiode besloten hoe en wanneer de uitvoering
plaatsvindt, zo is in 2007 het voornemen. Voor
een reeks projecten is de planning dat de besluitvorming voor het einde van de kabinetsperiode daadwerkelijk tot uitvoering leidt.

dinerend bewindsman
Eurlings, de minisAls illustratie van een
ters Cramer, Van der
nieuwe werkwijze zijn
Hoeven, Verburg en
projectambassadeurs
Plasterk, staatssecrevan naam aangezocht,
taris Huizinga en tal
onder wie de heer B.
van gedeputeerden en
Wientjes (VNO/NCW),
wethouders. Met hun
de heer E. Brinkman
handtekening hebben
(Bouwend Nederland),
de bestuurders hun
mevrouw E. Verkoelen
commitment gege(Zuidhollandse Milieuven aan de uitvoering
federatie), de heer W.
Ondertekening Randstad Urgent
van het kabinetsprode Jager (Rabobank),
gramma Randstad uit het regeerakkoord. De
de heer R. Smit (Havenbedrijf Rotterdam) en de
besluitvorming in Nederland heeft last van
heer D. Stadig (Deltametropool). Zij houden de
bestuurlijke drukte. Dat levert te vaak vertraging
bestuurlijke duo’s van Randstad Urgent scherp
op. De bestuurlijke cultuur moet daarom anders.
op hun resultaten.
Veel bestuurders in Nederland zijn het erover
(Bron: persbericht ministerie van Verkeer en
eens dat het Rijk en de provincie als dat nodig is
Waterstaat, 29-10-07)
gelegitimeerd knopen moeten kunnen doorhakken. Daarom zijn in september 2007 bestuurlijke
De Zuidas voelt geen noodzaak om zich aan te
duo’s gevormd.
sluiten bij Randstad Urgent. Daarmee wordt de
Een voorbeeld van het oplossen van een slepenZuidas ook geen project van minister Eurlings.
de kwestie is het gezamenlijke besluit van Rijk
De gevolgen daarvan blijken later als Eurlings
en regio voor de wegverbreding op het traject
een van de opdrachtgevers wordt van rijksverteSchiphol-Amsterdam-Almere. Deze wegverbregenwoordiger Jan Willem Oosterwijk.
ding wordt goed ingepast en gecombineerd met

TWEEDE SELECTIE VAN DE PRIVATE PARTIJEN
Inmiddels loopt het door Stibbe geadviseerde nieuwe selectieproces van de private partijen.
De banken die al eerder waren geselecteerd, zien het met gemengde gevoelens aan. Zij hoeven zich niet opnieuw te kwalificeren. Maar met de mogelijke komst van nieuwe toetreders,
wordt de spoeling wel dunner en de onderlinge concurrentie groter. In totaal 38 geïnteresseerden vragen in de periode van 8 februari tot 22 maart 2007 de leidraad met selectievoorwaarden op. Hieronder bevinden zich zeven buitenlandse partijen.
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De uitkomst van het selectieproces wordt op dinsdag 10 april 2007 bekendgemaakt. ABN
AMRO, ING Real Estate, Rabobank, Fortis en BNG krijgen gezelschap van drie andere marktpartijen. Het zijn pensioenfonds ABP, luchthaven Schiphol en het Schotse Halifax Bank of
Scotland (HBOS). Deze nieuwe private partijen worden tussen mei en november 2007 geïnformeerd en geconsulteerd over de plannen voor het Dok en de vorming van de onderneming.
De nieuwe Zuidasonderneming in oprichting komt ondertussen in een onmogelijke situatie
terecht. Er wordt hard gewerkt aan het opstellen van een Prospectus voor de veiling van de
aandelen. Dit moet de randvoorwaarden richting de inschrijvende partijen zo scherp mogelijk
vastleggen. Het blijkt nu echter dat ook private partijen de nieuwe onderneming niet zomaar
als een voortzetting van de bestaande Zuidasorganisatie zien. De nieuwe onderneming moet
straks zelf gaan bepalen wie aan de knoppen gaat draaien, vinden de marktpartijen. Dat moet
niet alvast worden voorgekookt door de personen die nu actief zijn op de Zuidas. Daarbij wordt
vooral gedoeld op het projectbureau Zuidas van de gemeente Amsterdam.
Tegelijkertijd dienen de gemeentelijke diensten en hun ambtenaren in een andere rol te komen ten opzichte van de onderneming in oprichting. De samengevoegde projectorganisaties
Zuidas en Zuidasdok kunnen de Amsterdamse belangen in de ontstane situatie niet langer
meer behartigen. De gecombineerde organisaties, die als projectbureau Zuidas door het
leven gaan, staan onder leiding van Jan Stoutenbeek. Die is ook directeur van de Zuidasonderneming in oprichting geworden. Het projectbureau moet vanaf nu de onderneming verder
inrichten en bemensen en daarmee het geluid van de Zuidasonderneming in oprichting laten
horen en haar belangen dienen. Die komen niet automatisch overeen met de belangen van de
gemeente Amsterdam. De Zuidasonderneming kent naast de gemeente immers ook het Rijk
en de private partijen als belanghebbenden.
Het gemeentebestuur besluit de directeur van Dienst Ruimtelijke Ordening, Klaas de Boer,
te benoemen tot ambtelijk onderhandelaar. Hij moet de standpunten van de verschillende
gemeentelijke diensten op één lijn brengen. Zo kan Amsterdam met één geluid naar buiten
treden. Ook moet De Boer de gemeentelijke belangen waarborgen bij de totstandkoming van
het Prospectus.
Het gevolg van dit alles is dat de Zuidasonderneming in oprichting meer en meer geïsoleerd
komt te staan. Verschillende keren wordt het initiatief genomen om de contacten met de ministeries te verbeteren. Dit leidt niet tot de gewenste toenadering.

WIJZIGINGEN IN ONTWERP EN ‘SPELREGELS’
Ook in deze periode blijft het ontwerp wijzigen. De opdracht om onderzoek te doen naar
verdere verbetering van de plannen voor het Dok komt van Stoutenbeek. Er bestaat immers
behoefte aan een verdiepingsslag na de periode van Tekenen en Rekenen onder Stoutenbeeks
voorganger Doets. Een task force van ontwerpers en ingenieurs van de gemeente en externe
bureaus moet het onderzoek uitvoeren. Deze krijgt de toepasselijke naam Task Force Verdiepingsslag.
Het Integraal Ontwerp dat uit het proces van Tekenen en Rekenen kwam, was niet bedoeld
om vervolgens exact zo in uitvoering te nemen. Het moest vooral aantonen of er een haalbare
business case is voor het Dok. Het vormde de basis voor het opstellen van de kostenraming
voor de aanleg van de tunnels en het station en voor de raming van de grondopbrengsten
bovenop het Dok. Het Integraal Ontwerp moest bovendien het opstellen en beoordelen van de
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risicoanalyse mogelijk maken. Ten slotte moest het aantonen dat het Dok kan voldoen aan het
Functioneel Programma van Eisen dat Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam
gezamenlijk hadden opgesteld.

tegen hoge prijzen worden verhuurd. De meeropbrengsten van de grond op het Dok en de
extra parkeerplaatsen in de ondergrond, compenseren de kosten voor het dieper aanleggen
van de tunnels.

Tijdens de periode van het Tekenen en Rekenen houden betrokkenen er voortdurend rekening
mee dat de toekomstige Zuidasonderneming op basis van eigen, aanvullende uitgangspunten zal kiezen voor een alternatief ontwerp en/of een geheel andere fasering. Het Integraal
Ontwerp bevat dan ook de nodige ‘vrijheidsgraden’. Zo biedt het de mogelijkheid om te kiezen
tussen vier stationsvarianten. Ook houdt het Integraal Ontwerp al rekening met de mogelijkheid dat de tunnels dieper onder de grond komen te liggen. Dit zou het mogelijk maken om
een zogenoemde ‘servicelaag’ toe te voegen tussen tunnels en bebouwing. Deze biedt onder
andere ruimte voor een kelderlaag onder de gebouwen, met plek voor allerlei voorzieningen.

De zo ontstane ‘servicelaag’ tussen spoortunnels en maaiveld biedt ook nieuwe mogelijkheden voor het ondergrondse station. Er komt ruimte voor een extra transferlaag tussen
perrons en stationshal. Hierdoor kunnen de reizigersstromen beter worden verdeeld. Het
overstappen tussen trein en metro wordt bovendien efficiënter.

De vrijheidsgraden hebben niet alleen maar voordelen. Rijkswaterstaat, ProRail en de
gemeente Amsterdam zien risico’s. Ze laten weten dat ze meer zicht willen hebben op de
richting waarin de plannen zich ontwikkelen. De private partijen vrezen op hun beurt de toekomstige discussies die kunnen ontstaan met deze drie organisaties. Op dat moment wint de
behoefte om meer in detail met elkaar vast te leggen het van de wens om de plannen zoveel
mogelijk te open te houden voor latere optimalisatie door de Zuidasonderneming.

DE TASK FORCE VERDIEPINGSSLAG
Er bestaat behoefte aan een verdiepingsslag
in het Integraal Ontwerp van het Zuidasdok.
Er is vooral studie nodig op het snijvlak tussen
de ondergrond met tunnels en de bovengrond
met de bebouwing op het Dok. Hiervoor stelt de
Zuidasonderneming in oprichting een Task Force
Verdiepingsslag in.
De ligging van de verschillende tunnels ten
opzichte van elkaar staat inmiddels vast. Wel
maakten eerdere studies duidelijk dat er vier
uiteenlopende stationsvarianten mogelijk zijn.
Deze varianten liggen op verschillende manieren
onder en in de bebouwing. De varianten verschillen qua logistiek van reizigersstromen en qua
verschijningsvorm. Het betekent dat ze uiteenlopende consequenties hebben voor de inpassing

van het station in de bebouwing en de betekenis
van het station voor de stad. De wijze waarop het
station wordt ingepast en de hoeveelheid ruimte
die dit vraagt, hangt nauw samen met de verdere
uitwerking van de circa 500.000 m2 vastgoed bovenop de stationskavels. De verkregen inzichten
over de onderlinge relaties tussen het vastgoed,
het station en de stad zijn uiteindelijk bepalend
voor de keuze voor een stationsvariant. Er wordt
gekozen voor een variant waarbij de tunnels
voor trein en metro extra diep in de ondergrond
worden gelegd. Daarmee kan een zogeheten
‘servicelaag’ worden gerealiseerd. De task force
rekent verder de gevolgen van de verdiepingsslag voor de business case door.

De task force voert diverse studies uit. Ze komt ook al snel met nieuwe voorstellen voor het
Dokontwerp. De belangrijkste wijziging die de taskforce voorstelt, is het circa vier meter
dieper aanleggen van de trein- en metrotunnels. Diepere tunnels zijn duurder. De ingreep
leidt daarom tot circa 150 miljoen euro hogere kosten. Maar dieper aangelegde tunnels
maken het mogelijk dat gebouwen op het Dok allerlei voorzieningen kwijt kunnen in een extra
kelderlaag. Denk hierbij aan parkeerplaatsen, opslag, technische installaties, liftputten en
installaties voor nutsvoorzieningen zoals verwarming, koeling en elektriciteitsvoorziening.
Dit bespaart kostbare ruimte op de begane grond van de gebouwen. Die ruimte kan daardoor

De betrokken publieke partijen doen ondertussen aanvullende concessies aan de private
partijen voor het ontwikkelen van vastgoed binnen het stationsgebied. Het winkelprogramma
mag in omvang uitbreiden, ondanks de weerstand van de Amsterdamse ondernemersvereniging ORAM. Die vreest concurrentie met het winkelcentrum op het Gelderlandplein in Buitenveldert. Ook mogen de private partijen het vastgoedbelang binnen de ‘Composer’ waarover ze
binnen de onderneming zeggenschap krijgen, al voorafgaand aan de veiling van de gronden
bovenop het Dok verkopen aan derden. Het is een concessie aan de private partijen die straks
in de N.V. zullen deelnemen, maar zelf geen vastgoedbelangen hebben. Dat geldt op dat moment bijvoorbeeld voor ABN AMRO.
Er vinden ook veranderingen plaats in de ‘governance’ van de toekomstige onderneming. Private partijen krijgen een individueel recht om eventueel uit de N.V. te stappen. Deze ‘putoptie’
vervangt het eerder afgesproken recht om gezamenlijk uit te stappen. Het laten vervallen van
een gezamenlijke mogelijkheid heeft twee voordelen. Het maakt individuele private partijen
minder afhankelijk van de anderen. Maar het voorkomt ook een groot risico voor de publieke
aandeelhouders: namelijk dat zij plotseling geheel zonder private aandeelhouders komen te
zitten. Als een private aandeelhouder individueel de mogelijkheid heeft om uit te stappen, is
de kans groot dat de overige (private) aandeelhouders die aandelen over kunnen en willen
nemen.
De koppeling met de vastgoedbelangen rond het station - de zogenoemde Composer - vormt
bovendien juist een prikkel voor marktpartijen om risicodragend te blijven participeren in de
onderneming.
Alle wijzigingen ten spijt, de geplande veiling blijft een heet hangijzer voor de private partijen.
De betrokken overheden hebben juist het idee dat de marktpartijen door al deze concessies
wel kunnen instemmen met de beoogde Zuidasonderneming. Ze zien het talmende gedrag van
de privaten opnieuw als onderdeel van hun onderhandelingsstrategie.

NADERENDE CRISIS
Er is ondertussen heel wat anders aan de hand. Het is een ontwikkeling die de schaal van de
Zuidas ver overstijgt. Dat er een crisis in aankomst is op de vastgoedmarkt, weten alle betrokkenen dan wel. De vraag is alleen hoe groot de klap gaat worden en wat Nederland gaat merken van de problemen die zich aanvankelijk in het buitenland aftekenen. En hoe lang houdt de
crisis aan? “In de zomer van 2007 werd het enthousiasme bij de banken voor het Zuidasdok
steeds kleiner”, herinnert Renée Hoogendoorn van ING Real Estate zich. “Recente internationale financiële schandalen zoals die met Parmalat en Enron, hadden banken al voorzichtiger
gemaakt. Ook werd in rap tempo nieuwe regelgeving ingevoerd voor de banken, zoals Basel
II. Basel II bevatte strengere eisen aan de kapitaalreserves van banken. Het speelveld voor de
banken werd hierdoor steeds kleiner.”
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ENRON SCHANDAAL
Begin jaren negentig gaat het Amerikaanse
energiebedrijf Enron zich toeleggen op handel.
De kernactiviteiten verschuiven van gaslevering
naar kopen en verkopen van leveringscontracten op de termijnmarkt. In korte tijd investeert
Enron ook miljarden in water, telecommunicatie, metaal, chemie, internet, verzekeringen en
andere producten en diensten. Het bedrijf wordt
hét grote voorbeeld voor iedereen die meent dat
in de nieuwe economie snel veel geld te verdienen valt.
Maar Enron geeft meer uit dan er binnenkomt.
Verliezen houdt het bedrijf uit de boeken,
door schimmige constructies met honderden
dochterondernemingen. Wanneer het bedrijf
uiteindelijk over de kop gaat, blijkt dat managers
miljoenen in hun zak hebben gestopt, accountants bewijsmateriaal hebben vernietigd en het
bedrijf de verkiezingscampagnes van vrijwel alle
presidentskandidaten, zowel Democraten als

Republikeinen, heeft gefinancierd. Verder zijn er
bijna duizend dochterondernemingen opgezet
om belasting te ontduiken en de boekhouding
op te fleuren. Onderzoek door de Amerikaanse financiële controlecommissie (SEC) maakt
niet alleen duidelijk dat het bedrijf zijn winsten
lange tijd fors heeft overdreven. Het blijkt dat
Enron zelfs 20 miljard dollar in het rood staat. In
december 2001 gaat de energiereus failliet. Er
staan 21.000 werknemers op straat. In januari
2002 wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de praktijken van Enron. De directie
neemt ontslag, een ex-topman pleegt zelfmoord.
Dit schandaal is een van de aanleidingen dat er
wereldwijd meer aandacht komt voor corporate
governance. Het leidt indirect tot verscherpte
wetgeving op dit vlak, onder meer middels de
wet Sarbanes-Oxley.
(Bron: Wikipedia)

Het speelveld aan publieke kant is eveneens ingewikkeld. Overheden doen tot op het laatste
moment pogingen om het Dokontwerp te wijzigen. Ze realiseren zich dat eventuele nieuwe
eisen of wensen moeten worden ingewilligd voordat het Prospectus wordt vrijgegeven. Als de
voorwaarden voor de veiling van de aandelen eenmaal openbaar zijn, is het voor ingrijpende
wijzigingen te laat. Amsterdam wil bijvoorbeeld nog graag iets terugzien in ruil voor een groter winkelprogramma rond het station. De gemeente denkt aan een financiële vergoeding als
de onderneming de extra winkels echt weet te realiseren.
De Zuidasonderneming in oprichting kampt met financiële onzekerheden. Ze heeft van Verkeer en Waterstaat nog geen harde toezegging gekregen wanneer het ministerie de beloofde
afkoopsom overmaakt. Dat is van belang omdat de inkomsten en de uitgaven niet alleen in
omvang, maar ook qua tijdstip bij elkaar moeten passen. Is er op ieder moment voldoende
geld om de bouwende aannemers te betalen? Dit moet bekend zijn voor het Prospectus wordt
vrijgegeven. Er ontbreekt bovendien overeenstemming met het ministerie over het eigendom,
de toekomstige risico’s en het toekomstige beheer en onderhoud van de tunnels. De Zuidasonderneming is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bouw. De bedoeling is echter dat
het ministerie het eigendom van de tunnels en alles wat hierbij hoort - zoals de infrastructuur
en het station - uiteindelijk weer overneemt.
Eind oktober 2007 is er weer een bestuurlijk overleg. Het doel is om besluiten te nemen over
de resterende punten rond het Prospectus. Het is de eerste bijeenkomst met de ministers van
het kabinet Balkenende IV. Minister Bos van Financiën deelt aan het eind van de vergadering
mee dat zijn ministerie de veiling samen met de gemeente wil organiseren. Het organiseren
van de veiling behoorde aanvankelijk tot de opdracht aan kwartiermaker Doets. Inmiddels
heeft de Zuidasonderneming in oprichting deze taak op zich genomen. Het toedelen van de
organisatie aan gemeente en ministerie van Financiën, zet de Zuidasonderneming feitelijk
buitenspel. De N.V. in oprichting verliest de regie op dit onderdeel.
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Het verhindert de Zuidasonderneming in oprichting niet om stevig door te werken aan de
afronding van het Prospectus. De Raad van Commissarissen van de N.V. stelt het Prospectus
op 4 november 2007 formeel vast. Daarna geeft de Zuidasonderneming het document vrij voor
bestuurlijke besluitvorming door de betrokken overheden.

EEN NIEUWE IMPASSE
Een kleine week later vindt er een afsluitende consultatiebijeenkomst plaats met alle publieke
en private partijen. De bijeenkomst moet de start van de publieke besluitvorming markeren.
De marktpartijen gebruiken de gelegenheid om hun resterende bezwaren uiteen te zetten.
Ze vinden in de eerste plaats dat de opgave van de Zuidasonderneming nog onvoldoende
afgebakend en controleerbaar is. De private partijen zijn vooral bezorgd over de afkoopovereenkomst met Verkeer en Waterstaat voor de weg- en railinfrastructuur. Wie garandeert dat
Rijkswaterstaat en ProRail de overdracht van de infrastructuur accepteren als de tunnels
volgens de vooraf opgestelde specificaties zijn gebouwd? We zijn dan immers tien tot vijftien
jaar verder. Wie weet nu welke ontwikkelingen zich in deze periode zullen voordoen op de
aansluitende delen van het spoor- en wegennet? Misschien past het Zuidasdok uiteindelijk
niet binnen de eisen die ProRail en Rijkswaterstaat zoveel jaren later stellen aan tunnels.
Ook vinden de marktpartijen de rol en positie van NS te ingewikkeld. Normaal gesproken
heeft NS een belangrijke stem in de ontwikkeling van stations. Maar hier zijn door het afkoopmodel van Verkeer en Waterstaat niet alleen Rijkswaterstaat en ProRail, maar ook NS
op afstand gezet. De marktpartijen vinden het belangrijk dat NS betrokken wordt en (mede-)
verantwoordelijkheid draagt voor de ontwikkeling van het station.
De private partijen blijken bovendien de business case te mager te vinden. Ze zien nog steeds
onvoldoende financiële reserves voor eventuele tegenvallers. Zij willen ook dichter op de
dagelijkse aansturing zitten. Op deze manier kunnen ze de risico’s beter managen, is het idee.
Last but not least: de private partijen willen vooraf duidelijkheid met wie ze gaan samenwerken binnen de Zuidasonderneming. Wie worden de private partners? Een veilingproces is
volgens hen niet de geëigende procedure om de deelnemende partijen te selecteren. “Hoezo
bieden als ik niet weet met wie ik straks getrouwd ben?”, zo verwoordt directeur Jaap Korf
van de Rabobank later de onvrede die hij in deze periode voelt.
De bom barst op 14 december 2007. Dan gaat een vertrouwelijke brief van de directeuren
van Fortis, ING Real Estate en Rabobank naar President-Commissaris Brinkman, wethouder
Van Poelgeest en minister Bos. Kern van de boodschap uit de brief: de business case van de
Zuidasonderneming valt niet te realiseren.
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Januari

Overleg van de DG’s van de ministeries van Financiën, Verkeer en Waterstaat
en VROM, de directeuren van de Amsterdamse diensten en vertegenwoordigers van de private partijen.
De vertegenwoordigers van het Rijk en Amsterdam schrikken van de kritiek
vanuit de private partijen en concluderen dat een veiling onder de gegeven
omstandigheden absoluut geen zin heeft.
De ophef over de negatieve houding van de private partijen staat niet op
zichzelf. Ondertussen is er spanning tussen de ministeries van Financiën
en Verkeer en Waterstaat over de zekerheid dat de infrastructuur tijdig beschikbaar komt. Verkeer en Waterstaat wil koste wat kost voorkomen dat het
ministerie zelf alsnog voor de tegenvallers tijdens de bouw moet opdraaien.
Het ministerie van Financiën stelt echter dat het deelneemt op dezelfde
voorwaarden als private partijen.
De discussie binnen het Rijk heeft tot gevolg dat het besluitvormingsproces
voor het Prospectus niet start, zoals dat binnen Amsterdam, de stadsregio
en provincie wel gebeurt. Bij de provincie en de stadsregio is inmiddels zelfs
al positief besloten over het Zuidasdok.

18 Februari

Bestuurlijk overleg.
Minister Bos geeft aan dat er grote twijfels zijn ontstaan over de huidige
opzet van de plannen. Credit Suisse krijgt een onderzoeksopdracht.

20 Maart

Kabinetsbesluit OV SAAL.

15 Mei

Credit Suisse bevestigt dat een veilingproces in de huidige opzet niet zal
slagen. Belangrijke oorzaak is het versneld realiseren van viersporigheid
(OV SAAL) en het korten van het Zuidasbudget.
Geadviseerd wordt de onderneming uitsluitend verantwoordelijk te maken
voor de tunnels, maar de erdoorheen te voeren wegen en sporen door Rijkswaterstaat en ProRail zelf aan te laten leggen. Daarmee wordt het afkoopmodel verlaten en komen partijen meer in hun natuurlijke rol.

Eind Juni

Bestuurlijk overleg over de bevindingen van Credit Suisse.
Er wordt afgesproken drie varianten voor een mogelijke taakverdeling te
onderzoeken. Het Prospectus kan vervolgens definitief afgerond worden,
zodat het overleg met private partijen opnieuw gestart kan worden. Een belangrijke wens van private partijen om combinaties te mogen vormen, wordt
gehonoreerd.

September

De drie taakverdelingsvarianten zijn uitgewerkt, maar het werkoverleg tussen medewerkers van de Zuidas en het ministerie van Verkeer en Waterstaat
is niet constructief.
De planning om in september definitieve afspraken te maken, wordt verlaten.

Oktober

DG Verkeer en Waterstaat Siebe Riedstra geeft aan dat het ministerie bereid
is tot het maken van afspraken over het terugnemen van taken van de Zuidasonderneming. Wel wenst hij voor het BTW-verschil gecompenseerd te
worden door het ministerie van Financiën.
Minister Bos stelt voor om tot een gezamenlijke beleidslijn richting de
gemeenten te komen. Minister Cramer schetst drie opties: het starten van
nieuwe onderhandelingen met de privaten, een publiek vervolg en volledig uitstel van besluitvorming. Minister Eurlings staat ook open voor een
publiek vervolg, maar wil geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele
kostenoverschrijdingen. Uitstel van besluitvorming acht hij niet gewenst. In
dat geval zal het ministerie de infrastructuuruitbreidingen op de huidige dijk
realiseren. Het Dijkmodel maakt zijn rentree.

2008

Wethouder Van Poelgeest stuurt een brief aan minister Eurlings over het
Dijkmodel en concludeert dat uitbreiding van de huidige dijk juridisch en
planologisch niet haalbaar zal zijn. Bovendien stelt de gemeente dat Verkeer
en Waterstaat meer geld nodig zal hebben dan voorzien als het alsnog tot
een bovengrondse oplossing komt.
November

Topberaad tussen de DG’s van de vier betrokken ministeries.
Geen van de scenario’s kan rekenen op unanieme steun en een impasse
dreigt. Er is onvrede over de positie waarin de ministeries verzeild zijn geraakt. Het gevoel overheerst dat het Rijk in een bijrol zit omdat de regie over
het project in Amsterdam ligt.
De betrokken ministers besluiten tot het benoemen van een rijksvertegenwoordiger. Achtergrond hiervoor is de impasse die is ontstaan vanwege het
afhaken van de private partijen en het gegeven dat de betrokken ministeries
niet zonder meer bereid zijn los te komen van de ingenomen standpunten.
Er is daarnaast ook weinig begrip voor de wijze waarop de Zuidasorganisatie
met de belangen van het Rijk omspringt. Met een rijksvertegenwoordiger wil
het Rijk daarom ook meer regie over het Dok krijgen.
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De directeuren-generaal Chris Kuijpers (VROM) en Siebe
Riedstra (Verkeer en Waterstaat) en plaatsvervangend
directeur Financieringen Jean-Paul Schaaij (Financiën)
slaan begin 2008 de handen ineen. Ze besluiten om te
achterhalen wat de bezwaren van de private partijen zijn
en hoe ze daar eventueel aan tegemoet kunnen komen. De
DG’s hebben immers slechts enkele keren direct met de
private partijen gesproken. De regie in het contact met de
private partijen lag tot op dat moment bij Doets en later bij
Stoutenbeek. Wat er aan de hand zou kunnen zijn, weten de
DG’s daarom voor een belangrijk deel van horen zeggen.
De DG’s willen enkele gesprekken voeren met de
marktpartijen. Daarvoor nodigen de drie ook de
directeuren van de betrokken gemeentelijke diensten uit.
De private partijen herhalen de bezwaren die ze eerder
uitten tijdens de consultatiebijeenkomst in november 2007.
Voor de aanwezige vertegenwoordigers van Amsterdam
en het Rijk is het de eerste keer dat zij uit eerste hand
kennis nemen van deze kritiek. De toon en felheid van
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WRIJVING TUSSEN DE MINISTERIES
De ophef die ontstaat over de negatieve houding van de private partijen en het mogelijk
mislukken van de veiling, leidt de aandacht af van een andere discussie die ondertussen
wordt gevoerd. Daarin staan de ministeries van Financiën en Verkeer en Waterstaat tegenover elkaar. De discussie draait om het risico van een mogelijk faillissement van de Zuidasonderneming. Wat zijn de consequenties hiervan voor het tijdig beschikbaar komen van de
infrastructuur? Verkeer en Waterstaat eist garanties van het ministerie van Financiën dat de
aandeelhouders het Zuidasdok hoe dan ook tijdig realiseren. Gaat de Zuidasonderneming alsnog failliet? Dan wil Verkeer en Waterstaat niet zelf opdraaien voor de problemen die hierdoor
ontstaan.
Financiën geeft niet thuis. Het ministerie stelt dat het deelneemt op dezelfde voorwaarden als
de private partijen. Dit betekent dat bij een faillissement de aandeelhouders hun ingelegde
eigen vermogen (inclusief verplichte bijstorting) verliezen. Maar daarmee houden de verplichtingen wel op. Financiën wil geen blanco cheque afgeven en niet garant staan voor alle
denkbare risico’s.
Deze opstelling van de beoogd aandeelhouder is onacceptabel voor het ministerie van Verkeer
en Waterstaat. Het heeft tot gevolg dat het besluitvormingsproces binnen het Rijk stagneert.
Ondertussen zijn het College van B&W en de gemeenteraad van Amsterdam wel al bezig met
de besluitvorming. De provincie Noord-Holland en de stadsregio Amsterdam hebben inmiddels al positief besloten over hun financiële bijdragen aan het Zuidasdok.

de marktpartijen is opmerkelijk. Het wordt voor alle
betrokkenen volstrekt helder dat het doorzetten van een
veiling onder de huidige omstandigheden absoluut geen zin
heeft.

...studeert politicologie
aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. Vanaf 1986
vervult hij diverse funcSiebe Riedstra (1955)
ties bij het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).
In 1993 vertrekt Riedstra naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Vanaf 2005 is
hij daar werkzaam als directeur-generaal
Personenvervoer en later directeur-generaal
Mobiliteit. In 2009 wordt Riedstra aangesteld
als secretaris-generaal van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat, in 2010 als secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

ONDERZOEK DOOR CREDIT SUISSE
Het volgende bestuurlijk overleg staat voor 18 februari 2008 op de rol. De brief van de private
partijen van december 2007 is het belangrijkste agendapunt. Burgemeester Cohen en voorzitter van de Raad van Commissarissen Brinkman zijn nog steeds optimistisch. Zij spreken het
vertrouwen uit dat private participatie nog altijd mogelijk is.
Minister van Financiën Bos geeft echter aan dat er grote twijfels zijn ontstaan over de huidige
opzet van de plannen. Het Rijk heeft nog steeds de intentie om het Zuidasdok te realiseren, zo
stelt hij. Maar Bos is minder enthousiast over publiek-private samenwerking dan zijn voorganger Zalm. Hij heeft bovendien zijn handen vol aan het managen van de inmiddels ontstane
crisis rond ABN AMRO. Hij kondigt aan dat hij een externe partij zal vragen om een ‘third
opinion’. Die adviseur krijgt als opdracht te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de
plannen te verbeteren. De adviseur moet business case, veiling en governance onder de loep
nemen. Daarnaast moet er een plan komen voor het geval dat de nu betrokken private partijen definitief afhaken.
De bestuurders spreken af om snel te starten met het onderzoek. Dan kunnen ze de besluitvorming over het Zuidasdok namelijk nog voor de zomer van 2008 afronden. Financiën en
Amsterdam worden samen opdrachtgever voor het onderzoek. Zij selecteren de zakenbank
Credit Suisse om het uit te voeren. Het inschakelen van een zakenbank is de beste manier
om de argumenten van de private partijen serieus tegen het licht te houden, vinden zowel het
ministerie van Financiën als het onderdeel Concern Financiën van de gemeente Amsterdam.
Credit Suisse brengt na een serie interviews en een analyse op 15 mei 2008 verslag uit. De
bank bevestigt het beeld dat een veilingproces in de huidige opzet niet zal slagen.
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Dat komt vooral door de toegenomen onduidelijkheid over de scope: de opdracht van de nieuwe onderneming. Ook door een onduidelijke risicoverdeling bij de aanleg van de infrastructuur, is een veiling volgens Credit Suisse tot mislukken gedoemd.
De onzekerheid hangt nauw samen met het besluit van het kabinet over het project OV SAAL.
Het Rijk heeft besloten op de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL) de bestaande twee sporen uit te breiden naar vier treinsporen. Het Rijk wil hierbij niet wachten op
de aanleg van het Dok, dat deel uitmaakt van deze corridor. Het kabinetsbesluit betekent voor
de Zuidas dat het traject van de Nieuwe Meer via station Amsterdam Zuid naar Duivendrecht
versneld naar vier sporen moet worden uitgebreid. De kosten voor het traject over de Zuidas
worden in mindering gebracht op het budget van de toekomstige onderneming. Tegelijkertijd
zijn er door dit initiatief extra werkzaamheden nodig om de sporen ondergronds te brengen.
Voor de betrokkenen op de Zuidas is het pijnlijk dat ze niet vooraf zijn geïnformeerd over het
kabinetsbesluit. Ze moeten het nieuws uit de krant vernemen. Op advies van Credit Suisse
vinden er verkennende gesprekken plaats tussen de Zuidasonderneming in oprichting en
het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het idee is om in de nieuw ontstane situatie alle
infrastructuur van wegen én treinsporen uit de scope van de onderneming te halen. Wel zou
de onderneming verantwoordelijk blijven voor de aanleg van de ondergrondse tunnels. De
wegen en sporen erdoorheen mogen Rijkswaterstaat en ProRail dan zelf aanleggen. Het zou
het einde betekenen van het door Verkeer en Waterstaat zo gekoesterde afkoopmodel. Maar
het voordeel is dat Rijkswaterstaat en ProRail zo zelf in de hand hebben dat de infrastructuur
in het Dok past bij de wegen en sporen waarop ze aansluit. Voor de onderneming is dit niet
alleen een drastische inperking van de scope, maar vooral ook een sterke reductie van mogelijke nadere eisen van modaliteitseigenaren ProRail en Rijkswaterstaat gedurende de bouw.
Verkeer en Waterstaat is bereid om een dergelijke ontvlechting van de tunnels en de infrastructuur voor de wegen en sporen te onderzoeken. Het ministerie ziet nu ook wel voordelen
als Rijkswaterstaat en ProRail zelf de wegen en sporen gaan aanleggen. Ook het ministerie
beschouwt een rol van de Zuidasonderneming hierin als een complicerende factor.

EEN POGING TOT TOENADERING
Het bestuurlijk overleg over de bevindingen van Credit Suisse vindt eind juni 2008 plaats. Bij
de Zuidasonderneming in oprichting leeft nog altijd de hoop dat het overleg tot een doorbraak
zal leiden. Amsterdam heeft na uitvoerig onderzoek door de gemeenteraad al de belangrijkste besluiten genomen over het Prospectus voor de veiling van de aandelen van de onderneming. Stadsregio en de provincie zijn zoals gezegd helemaal ‘klaar’ wat de besluitvorming
betreft. Het is nu wachten tot het Rijk in beweging komt. Den Haag hecht aan een zorgvuldig
proces. Langzaam maar zeker sturen de ministeries aan op een keuze over de ontvlechting
van de infrastructuur. Ze spreken af om drie varianten te onderzoeken. Amsterdam stemt
hiermee in tijdens het bestuurlijk overleg. Afgesproken wordt om daarna het Prospectus af
te ronden. Dan kan het overleg met de private partijen opnieuw starten. De vraag aan Elco
Brinkman is of hij alvast een ronde wil maken langs de betrokken marktpartijen. De President-Commissaris zegt dit toe.
Een belangrijks wens van de private partijen is dat ze combinaties mogen vormen. Daardoor
kunnen ze met twee of meer partijen gezamenlijk bieden op de aandelen van de onderneming.
Het geeft hen zekerheid over met wie ze als aandeelhouder langdurig zullen samenwerken.
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Adviseurs van advocatenkantoor Stibbe concluderen dat deze wens kan worden gehonoreerd.
De varianten voor de ontvlechting op infrastructuurgebied worden na de zomer van 2008
uitgewerkt. Het overleg is echter niet erg constructief. Zowel de medewerkers van de Zuidasonderneming als die van Verkeer en Waterstaat zitten in een onderhandelingsmodus. Beide
partijen houden de kaarten angstvallig tegen de borst. De financiële belangen zijn immers
groot. De ambitieuze planning om in september 2008 al tot definitieve afspraken te komen,
blijkt onhaalbaar.

TUSSENTIJDSE TEGENGELUIDEN
De discussie over het Dok lijkt vooral een belangenspel tussen overheden en private partijen en tussen overheden onderling. Toch zijn er af en toe ook signalen uit de samenleving.
De Zuidasonderneming in oprichting krijgt in 2008 kritiek te verduren uit onverwachte hoek.
Het Dokmodel zoals uitgewerkt in het Prospectus vormt een te groot risico voor Amsterdam,
zo staat in een brief aan wethouder Van Poelgeest. De auteur is professor Rudger Smook,
hoogleraar Civiele Techniek aan de TU Delft. “Naar mijn stellige overtuiging is het werk aan
het Zuidasproject verworden tot het trekken aan een dood paard, hetgeen op den duur grote
schade kan toebrengen aan het verlangen een betekenisvol ruimtelijk beleid in het zuidelijke deel van de stad te voeren. Bovendien kan het de financiële positie van de gemeente op
termijn bijzonder aantasten.” Het is een van de weinige kritische geluiden die van ‘buitenaf’
komen. Professor Smook krijgt keurig antwoord van de wethouder. De kritische geluiden
passen trouwens bij het uitgebreide onderzoek dat rond die tijd door de gemeenteraad wordt
uitgevoerd. De gemeente is zich terdege bewust van het feit dat zij - anders dan bij de Noord/
Zuidlijn - geen risico’s naar zich toe moet trekken die ze niet zelf kan beheersen. Hoe graag ze
het Dok ook gerealiseerd wil zien.

DE MINISTERIES PROBEREN OP ÉÉN LIJN TE KOMEN
Begin oktober ontstaat er eindelijk beweging. Directeur-generaal Mobiliteit Siebe Riedstra
geeft dan aan dat Verkeer en Waterstaat bereid is om afspraken te maken over het terugnemen van taken van de Zuidasonderneming. Het ministerie wil in beginsel zelf de infrastructuur van wegen en spoor in de door de Zuidasonderneming aan te leggen tunnels voor zijn
rekening nemen. Maar er zit een addertje onder het gras. Verkeer en Waterstaat wil expliciet
steun van het ministerie van Financiën. De reden daarvoor is dat Financiën onder leiding van
Zalm heeft ingestemd met een beperking van de BTW-druk op het project. Maar die BTW
drukt wel op het budget van Verkeer en Waterstaat als Rijkswaterstaat en ProRail de werkzaamheden aan spoor en wegen moeten gaan aanbesteden. Feitelijk is er dus gewoon te
weinig geld beschikbaar voor deze werkzaamheden.
Financiën erkent dat de ontvlechting leidt tot een tekort in het budget. Tegelijkertijd vindt het
ministerie dat Verkeer en Waterstaat een oplossing moet vinden binnen de eigen begroting.
De oorzaak van het tekort ligt uiteindelijk immers bij een ander groot project van Verkeer en
Waterstaat: OV SAAL. Verder stelt Financiën dat er ook extra kosten zijn omdat de collega’s
van Verkeer en Waterstaat zwaardere eisen stellen aan de inrichting van de tunnels dan aanvankelijk het geval was.
De ambtenaren leggen het interne geschil voor aan hun bewindspersonen. De ministers
Eurlings en Bos plannen een overleg, maar laatstgenoemde blijkt te elfder ure verhinderd.
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Bos stuurt wel een brief. Hierin stelt hij zijn collega’s voor om tot een gezamenlijke beleidslijn
te komen richting de gemeente Amsterdam.
Minister Cramer van VROM antwoordt Bos binnen een week. Zij schetst drie opties. De eerste
optie is het starten van nieuwe onderhandelingen met de private partijen. Die kunnen beginnen zodra er overeenstemming is bereikt met Verkeer en Waterstaat over de aanleg van de
ondergrondse A10 en treinsporen. Er komt dan een publiek-private onderneming met een
aangepaste scope.
De tweede optie is volgens Cramer een publiek vervolg van de Zuidasopgave, zonder betrokkenheid van marktpartijen. Een derde optie is volledig uitstel van de besluitvorming. Cramer
geeft wel aan dat van uitstel hoogstwaarschijnlijk afstel komt. De budgettaire mogelijkheden
van het ministerie voor aanvullende bijdragen zijn beperkt, merkt ze tot slot op.
Kort daarna komt ook minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat met een antwoord aan
Bos. De voorkeur van Verkeer en Waterstaat gaat uit naar een publiek-private oplossing. Het
ministerie toont zich bereid de infrastructuur van wegen en treinsporen in de door de onderneming te realiseren tunnels aan te leggen. Verkeer en Waterstaat staat ook open voor
een publieke oplossing zonder private partijen. Wel benadrukt het departement dat het geen
verantwoordelijkheid wil dragen voor risico’s en eventuele kostenoverschrijdingen. Ten slotte
suggereert ook Eurlings dat de besluitvorming over een Dok op de lange baan kan worden
geschoven. Als er geen oplossing komt voor het Dok, zal Verkeer en Waterstaat de noodzakelijke uitbreiding van wegen en sporen bovengronds realiseren. Dit moet dan gebeuren op
een aangepast dijklichaam. Het Dijkmodel maakt hiermee een rentree. De terugvaloptie komt
weer in beeld.

...studeert geografie/
planologie aan de Universiteit Utrecht. Hij is
vervolgens onder andere
directeur Realisatie en
Chris Kuijpers
Ontwikkeling en directeur-generaal Ruimte bij het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu (VROM). Kuijpers is vanaf 2011 directeur-generaal Ruimte en Water bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en wordt hier
per december 2012 directeur-generaal Milieu
en Internationaal.

Nu de bewindslieden hun zienswijze kenbaar
hebben gemaakt, verkent directeur-generaal Chris Kuijpers van VROM of het Rijk tot
één beleidslijn kan komen. Hij informeert bij
Financiën onder welke condities een publieke oplossing bespreekbaar is. Financiën
reageert afwijzend: zonder private partijen
lukt het niet. De business case kent een
fors tekort als alleen de overheidsbijdragen
beschikbaar zijn.
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ONGEDULD EN TOENEMENDE DRUK
In Amsterdam neemt het ongeduld over het uitblijven van een bestuurlijk overleg ondertussen toe. De betrokkenen in de hoofdstad weten aanvankelijk niets over de interne discussie
binnen het Rijk. Als er signalen doordringen dat er sprake is van meningsverschillen binnen
het Rijk, stuurt wethouder Van Poelgeest een brief naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daarin geeft hij zijn zienswijze op de ontwikkelingen rond het Zuidasdok. Ook reageert
hij op de uitspraak van minister Eurlings over het Dijkmodel. Volgens Van Poelgeest zal
bovengrondse uitbreiding van de infrastructuur juridisch en planologisch niet haalbaar zijn.
Bovendien stelt de gemeente dat Verkeer en Waterstaat veel meer geld nodig zal hebben dan
het ministerie er nu voor gereserveerd heeft, als het alsnog tot een bovengrondse oplossing
komt. De eerdere berekeningen van het ministerie over de kosten van het Dijkmodel kloppen
niet, aldus Amsterdam.
De andere betrokken ministeries ontvangen een afschrift van de Amsterdamse brief. Het
schrijven geeft het ministerie van Financiën een extra argument om het probleem van het
Zuidasdok volledig bij Verkeer en Waterstaat neer te leggen. Ook bij een ‘goedkope oplossing’ in de vorm van een Dijkmodel zal dit ministerie stevig in de buidel moeten tasten. Het
tekort komt volgens Financiën dus niet primair voort uit het schrappen van de BTW-regeling.
Verkeer en Waterstaat zal daarom zelf een extra bijdrage moeten doen om de nieuwe infrastructuur door de Zuidas mogelijk te maken. Een compromis tussen de ministeries is hiermee
verder weg dan ooit.
De ministeries realiseren zich dat inmiddels alle ogen op hen zijn gericht. Zowel de andere overheden (Amsterdam, stadsregio en provincie) als de acht betrokken private partijen
wachten op witte rook uit Den Haag. De ministeries moeten op één lijn komen voordat ze met
Amsterdam in overleg kunnen gaan. Het grootste probleem is dat het uit 2005 stammende
uitgangspunt om een onderneming op te richten, een oplossing in de weg zit. Voor de goede
verstaander is het inmiddels wel duidelijk geworden dat zo’n publiek-private samenwerking
er nooit gaat komen. Er zijn te veel en te fundamentele obstakels om zo’n PPS te laten slagen.
Ook de inmiddels woedende vastgoed- en bankencrisis bemoeilijken het opzetten van een
publiek-private onderneming. Om een alternatieve oplossing voor de Zuidas uit te werken,
moeten partijen dit aanvaarden en vervolgens bereid zijn om andere afspraken te maken.
Geen van de ministeries wil echter als eerste bewegen. De angst is groot dat dit ministerie
dan de hoofdprijs moet betalen.
Een advies van het College van Rijksadviseurs voert de druk op de departementen ondertussen verder op. In dit College hebben onder meer de Rijksbouwmeester en de Rijksadviseur
Infrastructuur zitting. Het adviseert ministers over de ruimtelijke inpassing van belangrijke
bouwopgaven waarbij het Rijk betrokken is. Het College van Rijksadviseurs stelt dat een Dokmodel de beste oplossing is voor het beoogde internationale aanzien van de Zuidas.

AANDACHT VOOR HET SNEL GROEIENDE STATION
Er ontstaat eind 2008 meer inzicht in de toekomstige groeicijfers voor station Amsterdam
Zuid. De groeiprognoses schieten omhoog nadat NS bekendmaakt op de belangrijkste
spoorroutes zes Intercity treinen per uur te willen laten rijden. Het gaat om het zogenaamde
‘spoorboekloos rijden’.
De in 2006 geopende Utrechtboog heeft Schiphol rechtstreeks verbonden met Arnhem,
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Eindhoven en Maastricht. Reizigers kunnen dankzij een route via Utrecht Centraal en station
Amsterdam Zuid tien tot twintig minuten eerder op Schiphol zijn dan met het oorspronkelijke
traject over Amsterdam Centraal. Dit levert voor ‘Zuid’ niet alleen veel meer treinreizigers
op, maar zeker zoveel overstappers naar de metro en het overige openbaar vervoer. Deze
ontwikkelingen leiden ertoe dat de Zuidas een intensief gebruikte corridor wordt voor het
openbaar vervoer. Amsterdam Zuid wordt als overstapstation het snelst groeiende station
van Nederland. In 2020 zullen op Amsterdam Zuid per uur 20 tot 24 treinen stoppen die van en
naar Schiphol rijden, zo luiden dan de plannen. Hieronder uiteindelijk ook de Hogesnelheidslijn. Amsterdam Zuid wordt, ondanks het veel lager aantal treinperrons, na de komst van de
Noord/Zuidlijn in 2017 op termijn van vergelijkbaar belang als Amsterdam Centraal.
Amsterdam Zuid moet er dan natuurlijk wel klaar voor zijn om de groeiende reizigersstroom
te verwerken. Het betekent dat het station op korte termijn moet worden uitgebreid. Elco
Brinkman gebruikt deze urgentie om de druk verder op te voeren. Hij stuurt namens de Zuidasonderneming een brief aan de betrokken ministers. Deze gaat in op een mogelijk versneld
begin van de bouw van een ondergronds trein- en metrostation. Dit zou gelijktijdig met de
aanleg van de autotunnels moeten gebeuren. Door de snelle groei van het aantal reizigers
dat station Amsterdam Zuid gebruikt, moeten er vlot knopen doorgehakt worden. Brinkman
probeert met zijn brief het gesprek tussen Amsterdam en Den Haag weer op gang te brengen.
Vooralsnog zonder resultaat. Amsterdam en de Zuidasonderneming verkeren nog steeds in
het ongewisse over wat er zich echt in Den Haag afspeelt.
Brinkman daagt de Zuidasonderneming in oprichting uit om met een oplossing te komen voor
een versnelde aanleg van het station. Aanvankelijk stuit dit idee op weerstand. De A10 moet
immers eerst ondergronds om vervolgens de aanpak van het station mogelijk te maken. Pas
na het ondergronds brengen van de A10 is er ruimte om tunnels voor de trein en metro te
maken. Dit is de voorwaarde om uiteindelijk het ondergrondse station in gebruik te kunnen
nemen. Dus mogelijkheden tot versnelling van de aanleg van het station zien de medewerkers
op de Zuidas aanvankelijk niet.
Brinkman geeft niet op. Hij erkent dat de bezwaren over de planning valide zijn als je redeneert vanuit de techniek en de gekozen uitvoeringsmethode. Toch is Brinkman van mening
dat de spoorsector op deze wijze te laat wordt bediend met een nieuw station. Hij heeft de
urgentie rond het station bovendien nodig om een snelle besluitvorming af te dwingen over
het Zuidasdok. De Zuidasonderneming in oprichting komt met een gewaagd idee. Kunnen we
niet al tijdens de bouw van de autotunnels de sporen van trein en metro - inclusief de perrons
van het station - op palen te zetten? Dan ontstaat de ruimte om er tijdens de aanleg van de
autotunnels een nieuw station onder te bouwen. Zodra de autotunnels en het ondergrondse
station gereed zijn, kunnen hierna direct de tunnels voor trein en metro worden gebouwd en
aangesloten. Dit voorstel, de ‘bouwkuip’ genoemd, resulteert in een mogelijke versnelling van
ruim vier jaar.
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NS, SCHIPHOL EN PRORAIL
NS krijgt lucht van de brief van Brinkman en het idee van de versnelde aanleg van het station.
Directeur Jan Stoutenbeek nodigt NS bovendien uit om mee te denken over dit voorstel. De
snelle groei van Amsterdam Zuid wordt in de business case voor het Dok onvoldoende erkend,
vindt NS al geruime tijd. Het gevoel bij NS is dat het station het sluitstuk is qua investeringen.
En dat terwijl Amsterdam Zuid steeds meer capaciteitsproblemen kent. Het is en blijft de
komende jaren het snelst groeiende station van Nederland. Het versnellen van de bouw van
een nieuw, uitgebreid station is daarom meer dan welkom voor NS. Ook een andere suggestie
die Brinkman in zijn brief doet - betrokken partijen moeten weer meer in hun natuurlijke rol
treden - spreekt zeer aan. Laat financiers financieren, ontwikkelaars ontwikkelen en aannemers bouwen, stelt de President-Commissaris van de onderneming in oprichting. Maar ook
Rijkswaterstaat, ProRail en NS moeten volgens hem bij het Dok hun gebruikelijke rol gaan
vervullen. Jan Stoutenbeek gaat met het plan om de bouw van het station te versnellen actief
de boer op. Hij bezoekt naast NS ook Schiphol.
Binnen NS is er begrijpelijkerwijs ook nog de nodige scepsis. NS is eerder betrokken geweest
bij een consortium op de Zuidas. Zij heeft toen veel tijd en geld in het project gestoken. Aan de
selectie van private partijen in 2005 deed NS echter niet mee. Er was op dat moment behoefte
aan financiers en dat is geen kerntaak van NS. Nu wordt NS opeens gevraagd weer mee te
doen. Uiteindelijk wint het belang van de reiziger en het vooruitzicht om weer haar natuurlijke
rol op zich te nemen het van de scepsis.
Ook Schiphol vindt een versneld station aantrekkelijk. De luchthaven ziet er een mogelijkheid
in om bij de Zuidas betrokken te blijven. Schiphol is weliswaar een van de beoogde private aandeelhouders van de Zuidasonderneming. Maar de kans bestaat dat de veiling van de
aandelen wordt afgeblazen, redeneert de luchthaven. Misschien kan de luchthaven dan wel op
een andere manier partner worden in de ontwikkelingen op de Zuidas-corridor. NS en Schiphol werken al langer samen om hun visie op het nieuwe station en het bijbehorende vastgoed
te visualiseren. Ze besluiten nu ook ProRail te betrekken, om zo de belangen van de hele
spoorsector te borgen. De drie partijen doen samen hun huiswerk om straks – als de kans
zich voordoet - als gelijkwaardige partners te kunnen instappen in een project dat nog steeds
in wording is.

Er hangt wel een prijskaartje aan de bouwkuip. Ze kost ruim 300 miljoen euro meer dan het
Dokmodel uit het Prospectus. Op een totaal kostenplaatje van ruim drie miljard euro is dat
geen onoverkomelijk probleem, meent de Zuidasonderneming in oprichting. Op de Zuidas ontstaat het gevoel dat met dit alternatief een doorbraak binnen bereik ligt. Het ei van Columbus
lijkt gevonden.
Doorsnede bouwkuip: bouwen van een nieuw
station onder de bestaande sporen en perrons
zodat met de bouw ervan niet hoeft te worden
gewacht tot de autotunnels gereed zijn
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RIJK EN GEMEENTE RAKEN ELKAAR KWIJT…
In Den Haag staat op 21 november 2008 een ambtelijk overleg op de agenda. Directeuren-generaal van de ministeries van VROM, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken en Financiën
treffen elkaar. Ze spreken uitgebreid over de scenario’s die hun ministers met elkaar hebben gewisseld. Geen van de scenario’s kan rekenen op unanieme steun. Opnieuw dreigt een
impasse. Wel delen de aanwezige topambtenaren een sluimerende onvrede over de positie
waarin de ministeries verzeild zijn geraakt. Ze hebben het gevoel dat het Rijk slechts een bijrol speelt. Tegelijkertijd worden ze door de gemeente gepusht om de rekening te betalen voor
het Dokmodel. De regie van het project ligt overduidelijk in Amsterdam. Dat voelt niet goed.
Er is weinig begrip voor de wijze waarop de Zuidasonderneming met de belangen van het Rijk
omspringt. Siebe Riedstra, dan DG Mobiliteit op het ministerie van Verkeer en Waterstaat: “Er
werd daar soms wel heel lichtvoetig over vereisten en condities heengestapt die wij belangrijk
vinden.” “Het was vanaf het begin geen leuk project”, zo blikt VROM-collega Chris Kuijpers in
2011 terug. “Er heerste het beeld van gedoe: gedoe met Amsterdam en gedoe met Verkeer en
Waterstaat. Begin 2006 was er, zo hoorde ik van mijn voorgangster, nog een positieve stemming: ’We gaan het doen’. Maar daarna stapelden de problemen zich op. Vertraging van het
project betekende een stijging van onze bijdrage in de kosten. Bovendien werden de organisatiekosten gedeeld door stad en staat. VROM moest het rijksdeel als ‘penvoerder’ namens
de ministeries betalen. Daar hadden we niet op gerekend. Er was ook geen budget voor. Het
ontbrak bovendien aan een gevoel van gezamenlijkheid.”
Kuijpers probeert directeur Jan Stoutenbeek van de Zuidasonderneming ervan te doordringen
dat gezamenlijkheid bij de Zuidas en het Dok belangrijk is. “Het was zijn verantwoordelijkheid
om alle partijen erbij te betrekken.” Kuijpers beschouwt bovendien het ontbreken van een rol
van NS, ProRail en Rijkswaterstaat als een probleem. “Ze stonden op grote afstand en waren
niet betrokken bij het hele proces. Tegelijkertijd waren we als ministeries wel afhankelijk van
hen om de uitvoerbaarheid van het Dok te beoordelen.”
De Zuidasonderneming presenteert het voorstel voor de versnelde aanleg van het station
tijdens een bijeenkomst in Den Haag aan rijksmedewerkers. Die reageren helemaal niet enthousiast. Eigenlijk blijken ze niet eens geïnteresseerd. De druk om met een oplossing te komen, is groot. Maar niemand zit te wachten op het zoveelste nieuwe voorstel vanuit de Zuidas.
Zeker niet als dat plan het Dok nog eens 300 miljoen euro duurder maakt.
Zonder dat de Amsterdamse delegatie het weet, hebben de rijksambtenaren zojuist overleg
gevoerd over een mogelijke interventie. Wellicht moeten zij met een aan te trekken rijksvertegenwoordiger aan het stuur van de planontwikkeling gaan staan. Het zojuist gepresenteerde
nieuwe, duurdere plan, zien zij als een aanmoediging om deze stap te zetten. Amsterdam en
het Rijk blijken elkaar die dag volledig te zijn kwijtgeraakt.
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DE ROLLEN OMDRAAIEN
De kogel gaat eind november door de kerk. Dan besluiten de bij de Zuidas betrokken ministers
een rijksvertegenwoordiger Zuidas te benoemen. Achtergrond hiervoor is de impasse die is
ontstaan nu de private partijen zich langzaam maar zeker afkeren van de Zuidasonderneming.
Ook het feit dat de betrokken ministeries niet zonder meer bereid zijn om los te komen van
hun eigen uitgangspunten, is een reden voor deze stap. Een bestuurlijke verkenner kan de
Haagse impasse wellicht doorbreken.
Het Rijk wil bovendien de rollen omdraaien en een actievere rol spelen in de ontwikkeling van
de Zuidas. Het wil ook meer greep krijgen op het tijdig beschikbaar komen van de A10 en de
treinsporen. Het gaat hier immers om rijksinfrastructuur. Den Haag is dus bereid om stappen
voorwaarts te zetten. Amsterdam moet voortaan maar ‘meebewegen’.
De rijksvertegenwoordiger moet toezien op de verschillende belangen van het Rijk. Het is
duidelijk geen mediator of bemiddelaar, maar meer een regisseur. De betrokken ministers
kiezen na overleg voormalig secretaris-generaal van Economische Zaken Jan Willem Oosterwijk voor deze rol.
De rijen sluiten zich nu aan rijkszijde. Den Haag informeert Amsterdam over het eenzijdig
genomen besluit. Op de Zuidas wordt met ontsteltenis gereageerd. Bizar dat zoiets mogelijk is
binnen een samenwerking, vinden de medewerkers daar. Ook op het stadhuis leidt het bericht
tot bezorgde reacties. Wat betekent dit voor de realisatie van het Zuidasdok?
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Januari

Start Jan Willem Oosterwijk als rijksvertegenwoordiger.
De opdracht is om, uitgaande van de randvoorwaarden van het Rijk, te verkennen in hoeverre een levensvatbare business case te realiseren is. Als een
Dok al haalbaar zou blijken, moet een inhoudelijke verbeterslag leiden tot
een sterk verbeterde business case met een beduidend lager risicoprofiel.

Maart

De gemeente Amsterdam en het ministerie van Financiën maken bekend dat
het veilingproces wordt beëindigd.

April

Oosterwijk wordt ziek.
Overleg adviesteam Oosterwijk met de Programmaraad van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat (DG Mobiliteit Siebe Riedstra, DG Rijkswaterstaat
Bert Keijts en president-directeur ProRail Bert Klerk). Gezocht moet worden
naar verdere kosten- en risicoreducties, desnoods met de A10 tijdelijk buiten
gebruik.
Inbreng door Rijkswaterstaat van een overkluizingsvariant A10 naar analogie
van de A2 Leidsche Rijn.
DG-beraad van de vier betrokken ministeries. Aangestuurd wordt op een
verhoogd Dok (‘Dok boven water’).
Overleg adviesteam Oosterwijk met delegatie Zuidas en met Cohen en Van
Poelgeest. Stoutenbeek: “Ze gaan de boel overnemen.” Cohen en Van Poelgeest vragen of het slikken of stikken is. De reactie: als Amsterdam nu niet
meebeweegt, is het over en uit.

Mei

Juni

Oktober

Vertrek van projectdirecteur Jan Stoutenbeek. In september wordt hij opgevolgd door Klaas de Boer.
Presentatie van het ‘Dok boven Water’ aan de ministers.
Dirk Jan van den Berg wordt als rijksadviseur de opvolger van Oosterwijk.
Hij introduceert ‘Dephasing, debundling, decomposing’. Het plan is complex.
Er moet over afzonderlijke onderdelen te beslissen zijn. Bovendien moeten
partijen weer in hun natuurlijke rol.
Uitwerking van een drietal alternatieven, met gezamenlijke doelstellingen
en toetsingscriteria vooraf.
Onderzocht worden ‘Dok onder de grond’, ‘Dok half in de grond’, ‘Dok boven
de grond’. Voortgang wordt gepresenteerd aan een brede groep met Kwaliteitsteam (rijksadviseurs en supervisor Zuidas) en vertegenwoordigers van
ministeries, Rijkswaterstaat, ProRail, NS, Schiphol.
Advies van prof. Vambersky: “…dat ten opzichte van het jaren eerder ontwikkelde plan met de diepe gestapelde tunnels, de nieuwe dokvarianten
substantieel eenvoudiger zijn en minder risico’s inhouden…”
Advies van het College van Rijksadviseurs, met steun voor het ‘Dok onder de
grond’.

November

Tussentijdse rapportage aan bewindslieden over de drie alternatieven.

December

‘Group Decision Room’ bij Deltares over de risico’s en verzekerbaarheid van
de drie alternatieven.
Alle betrokkenen (vertegenwoordigers van Rijk, Amsterdam, verzekeraars,
constructeurs en geotechnici) zijn eensluidend over de bereikte risicoreductie. Met de nu onderzochte alternatieven zijn de risico’s normaal verzekerbaar. Het ‘Dok onder de grond’ met tunnels onder het maaiveld is daarbij niet
risicovoller dan de andere alternatieven met tunnels half in de grond of zelfs
boven de grond.
Brief van de Zuidaspartners (VU, RAI, ING, ABN AMRO, Vesteda e.a.) met
steun voor het ‘Dok onder de grond’.
Van den Berg stuurt zijn feitenrapportage naar de ministers.
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Tunnels die (een stuk) minder diep in de ondergrond
liggen, zijn goedkoper. Ze kunnen ook met minder risico’s
worden gebouwd. Wel steekt het tunneldak vijf tot zes meter boven de grond uit. Dat beperkt de bebouwingsmogelijkheden erbovenop. Boven zo’n tunnel kan natuurlijk nog
steeds worden gebouwd. Maar wel op een andere manier
dan bij tunnels die zich geheel in de ondergrond bevinden.
Met dit idee komt Rijkswaterstaat in 2009. De inspiratie
vormt de zogenoemde ‘landtunnel’ van de A2 Leidsche Rijn
bij Utrecht. Het voorstel maakt echter de door Amsterdam
zo gewenste maaiveldstad onmogelijk. Het is in de ogen
van Amsterdam hiermee contrair aan de grondgedachte
om de stad te helen, de barrière van A10 en spoor te slechten en een multifunctioneel nieuw stadscentrum te laten
verrijzen.
Het Rijk ziet deze oplossing als dé mogelijkheid om een
beter haalbaar en betaalbaar Dok aan te leggen. Met puur
Amsterdamse ambities hebben de ministeries op dat moment weinig op.
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DE ENTREE VAN JAN WILLEM OOSTERWIJK

...begint zijn carrière
bij het ministerie van
Economische Zaken. Vervolgens werkt hij vanaf
1992 bij het ministerie
Jan Willem Oosterwijk van Verkeer en Water(1951-2010)
staat en wordt hij in 1997
Thesaurier-Generaal van
het ministerie van Financiën. Vanaf 2000 tot
eind 2006 is Oosterwijk secretaris-generaal
van het ministerie van Economische Zaken. In
2007 wordt hij voorzitter van het College van
Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Begin 2009 gaat Oosterwijk aan de slag
als rijksvertegenwoordiger voor het Zuidasdok.
In het voorjaar van 2009 wordt hij ziek en moet
zijn werkzaamheden staken.

Het idee - met de werktitel ‘Dok boven
water’ - is het resultaat van een verkenning
onder leiding van rijksvertegenwoordiger
Jan Willem Oosterwijk. Hij is op dat moment
voorzitter van het College van Bestuur van
de Erasmus Universiteit Rotterdam. Maar
Oosterwijk heeft zich tijdens zijn periode als
secretaris-generaal bij Economische Zaken
(2000-2006) al met de Zuidas ingelaten. Hij
nuanceert in deze periode de voor het Zuidasdok zeer ongunstige uitkomsten van een
door het Centraal Planbureau uitgevoerde
kosten-batenanalyse. In Amsterdam is men
daarom wel gecharmeerd van deze rijksvertegenwoordiger. Het beeld is dat hij de
Zuidasambities voldoende steunt. Amsterdam hoopt dat onder zijn leiding de dialoog
met het Rijk weer op gang komt. En dan liefst
in een voor Amsterdam gunstige richting.

Oosterwijk is aangesteld om te onderzoeken of er überhaupt een alternatieve aanpak mogelijk
is na het vastlopen van de publiek-private samenwerking. Er zit weinig anders op dan er toch
meer een publiek project van te maken. Maar er zal heel wat voor nodig zijn om het ministerie
van Verkeer en Waterstaat aan boord te krijgen.

EEN ZWARE KLUS
De opdracht van Oosterwijk is helder. Hij moet in enkele maanden verkennen onder welke
condities het project Zuidasdok haalbaar is. Kernvragen daarbij zijn:
• In hoeverre is de business case te optimaliseren en is het mogelijk het risicoprofiel van het
project te verlagen?
• Welke projectstructuur sluit het beste aan bij de karakteristieken van het project, welke
wijze van publieke samenwerking past daarbij en op welke wijze kunnen marktpartijen
uiteindelijk toch nog bijdragen aan de realisatie van het project?
Oosterwijk start zijn werkzaamheden begin 2009 met een reeks oriënterende gesprekken. Hij
geeft alle direct en indirect betrokken partijen de kans om hun visie te geven op het project en
de ontstane impasse. Een fraai beeld leveren de gesprekken niet op. De vertrouwelijke onderonsjes bevestigen het beeld van een project dat veel te complex en ingewikkeld is geworden.
Technisch is het project complex vanwege de sterke verwevenheid van de tunnels en het
daarbovenop te realiseren vastgoed. Organisatorisch is het project onlogisch omdat bij de infrastructuuropgave is gekozen voor een zogenoemd afkoopmodel. Daardoor staan de normaal
hiervoor verantwoordelijke organisaties - Rijkswaterstaat en ProRail - buitenspel.
Ook zijn er veel signalen dat de wijze waarop Rijk en gemeente tegenover elkaar hebben
gestaan, normale verhoudingen tussen de betrokken medewerkers in de weg staat. Vanuit
de gemeente komt het verwijt dat het Rijk - ondanks de besluiten die er liggen - geen enkele
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ambitie lijkt te hebben op de Zuidas. Den Haag zou iedereen die iets met de Zuidas wil, direct
als ‘Amsterdammer’ zien. De private partijen – formeel nog steeds betrokken bij het project –
delen deze visie van de gemeente.
De Zuidasonderneming in oprichting staat in haar directe omgeving bekend als een organisatie die slechts één opgave kent: het Zuidasdok realiseren volgens het hoogst mogelijke
ambitieniveau. En dan wel op de door Amsterdam gekoesterde wijze. Een debat over alternatieven is ‘not done’. Deze kritiek komt niet alleen vanuit het Rijk. Ook vanuit de private partijen
en zelfs uit de gemeentelijke hoek zijn dit soort geluiden te horen.
Oosterwijk geeft hierover een signaal af richting burgemeester Cohen als hij deze toevallig
tegen het lijf loopt bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Cohen is in Den Haag voor een
bespreking met minister Eurlings over de door Amsterdam vurig bepleitte Zeesluis IJmuiden. Cohen verzoekt Oosterwijk een afspraak te maken. Daarbij moet ook verantwoordelijk
wethouder Van Poelgeest aanwezig zijn. Deze afspraak vindt een kleine week later plaats op
de kamer van de burgemeester.
Oosterwijk kiest ervoor directeur Stoutenbeek niet rechtstreeks te informeren over de bedenkelijke beeldvorming over de Zuidasonderneming. De rijksvertegenwoordiger is van mening
dat hier een taak ligt voor het gemeentebestuur. Blijkbaar is er tussen het Rijk en Amsterdam
onvoldoende gecommuniceerd wat de opzet is. Het moet óók een Haags project worden.
Oosterwijk selecteert een compact team. Dit moet de voor zijn opdracht noodzakelijke onderzoeken uitvoeren. De rijksvertegenwoordiger presenteert op 12 februari 2009 zijn eerste
bevindingen aan de betrokken ministers. Hij schetst het beeld dat het project te groot en te
ingewikkeld is geworden. Dit heeft verschillende afbreukrisico’s tot gevolg. Ook constateert
Oosterwijk dat het project in zijn oorspronkelijke privaat-competitieve opzet niet haalbaar
is. Daarmee duidt hij op de beoogde veiling om private partijen te selecteren voor deelname
aan de Zuidasonderneming. Hij stelt voor het veilingproces – dat formeel was gestart door
de consultatie van de private partijen - te beëindigen. Deze conclusie is niet verrassend voor
de ministers. Wel moeten ze de slotsom nog op gepaste wijze aan de Tweede Kamer overbrengen. De Tweede Kamer is weliswaar voortdurend geïnformeerd over de voortgang van de
plannen en de zoektocht waarvan sprake is rondom het Zuidasdok. Maar de boodschap dat de
veiling is mislukt, moet wel zorgvuldig worden gebracht.
Oosterwijk krijgt steun van de bewindspersonen voor zijn voorstel om de plannen voor het
Zuidasdok te toetsen op haalbaarheid. Hij geeft aan dat hij twijfelt of de huidige business case
realistisch is. Zijn twijfel wordt versterkt door de inmiddels verergerende financiële crisis en
het stilvallen van de vastgoedmarkt.
De bewindslieden geven aan dat een vereenvoudiging van het project en het terugdringen van
de risico’s absoluut noodzakelijk zijn. Met de risico’s verwijzen ze vooral naar de bouwrisico’s
van de diepgelegen tunnels. Er is naar mening van de bewindspersonen beweging nodig in de
standpunten van de gemeente Amsterdam. Oosterwijk moet naast de Amsterdamse wensbeelden een variant uitwerken waarvan de kosten en risico’s aanzienlijk lager zijn. Het Rijk
is zijn opdrachtgever, zo drukken de ministers Oosterwijk voor de zekerheid nog eens op het
hart.
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RIVE GAUCHE
Een delegatie van Rijk en Amsterdam
vertrekt een week later naar Parijs. Het
initiatief komt van de gemeente. Doel van
de reis is om te leren van de ervaringen van
het project Rive Gauche. Bij Rive Gauche,
gelegen aan de Seine, wordt immers ook een
spooremplacement overbouwd. Dit gebeurt
hier eveneens in combinatie met hoogwaardige vastgoedontwikkeling. De reis heeft ook
een heel ander doel: werken aan de onderlinge verstandhouding. De tweedaagse verkenning eindigt dan ook met een informeel
gesprek tussen Van Poelgeest, wethouder
Deelnemingen Gehrels en de vertegenwoordigers van Verkeer en Waterstaat, VROM en
Financiën: respectievelijk de heren Riedstra,
Kuijpers en Schaaij. Directeur Zuidas Jan
Stoutenbeek is er niet bij in Parijs.
Informeel of niet, het is wel een gesprek
met inhoud. Het dient om te onderzoeken
of er een gezamenlijk gedragen concept is
voor het Zuidasdok. De kernvraag: op basis van welke samenwerkingsformule is het Dok te
realiseren? Een fasering van de noodzakelijke investeringen lijkt onvermijdelijk. Stapje voor
stapje verder met het Dok dus. Alle betrokken overheden moeten zich comfortabel voelen bij
de opeenvolgende stappen.
Rive Gauche Parijs

Een eerste stap waarbij alleen de A10 ondertunneld wordt, is voor Amsterdam bespreekbaar.
Voorwaarde is wel dat er zekerheid bestaat dat ook de resterende stappen - het ondergronds
brengen van de trein en de metro - plaatsvinden. Nu een meerderheidsaandeel van private
partijen niet meer aan de orde is, moet het een publiek project worden. De kernvraag is of de
overheden over voldoende zelfvertrouwen beschikken om het Dok te realiseren. Tegelijkertijd moet onderzocht worden op welke manier toch nog private betrokkenheid bij het project
mogelijk is. Rive Gauche geeft de gesprekspartners vertrouwen. Bij het Franse project heeft
de overheid de regie stevig in handen, met prima resultaten. Dus waarom zou dit bij het Zuidasdok niet kunnen? Bovendien laat het Franse project zien dat het technisch mogelijk is om
commercieel vastgoed boven treinsporen te realiseren.
Rijk en gemeente komen tot een gezamenlijke conclusie. Het is voor het vervolgproces belangrijk om een variant te ontwikkelen waarbinnen de risico’s goed te verdelen en te beheersen zijn. Verder is creativiteit vereist bij het uitwerken van financieringsconstructies, zo vinden beide partijen. De risico’s van het commercieel vastgoed dienen uiteindelijk bij beleggers
komen te liggen en niet bij de overheid. Daarover zijn Rijk en gemeente het – ondanks alle
strubbelingen van de voorbije jaren – nog steeds eens.
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VEILING OFFICIEEL VAN DE BAAN
Een belangrijke stap om het project met publiek opdrachtgeverschap te realiseren, vindt in
maart 2009 plaats. De gemeente Amsterdam en het ministerie van Financiën maken dan bekend dat het veilingproces met de private partijen definitief van de baan is. Dat deze stap dient
om de weg vrij te maken voor een publiek project, begrijpt niet iedereen. Het Parool opent op
20 maart 2009 met de kop: “Zuidas: einde verhaal”. De krant concludeert dat een hoop prestige en miljoenen euro’s voorbereidingskosten verloren zijn gegaan.

STATIONSONTWIKKELING
Onder regie van rijksvertegenwoordiger Oosterwijk start in maart 2009 een inhoudelijke
verkenning naar alternatieven voor het Dokmodel. Amsterdam wil vooral voortborduren op
de studie van eind 2008 naar een vervroegd station. De gemeente krijgt daarbij steun van de
‘coalitie’ van NS, Schiphol en ProRail. NS en Schiphol voelen zich belanghebbende en hebben expliciet aangegeven mee te willen doen met de planontwikkeling voor het Zuidasdok.
Gemeente, NS, Schiphol en ProRail brengen samen de consequenties van een aantal belangrijke ontwikkelingen in kaart. Het gaat om de in 2006 geopende Utrechtboog, de komst van
de Hanzelijn in 2012, de viersporigheid van OV SAAL en de opening van de Noord/Zuidlijn in
2017. ProRail en NS onderbouwen de al een jaar eerder gesignaleerde snelle groei van station
Amsterdam Zuid nader.
Ontwikkeling van aantallen treinreizigers op
station Amsterdam Zuid
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GOEDKOPERE AUTOTUNNELS

Impressie van de ‘tijdelijke’ maatregelen voor
vijftien jaar bij de verhoogde tunnels

Terwijl het projectbureau Zuidas samen met
NS, ProRail en Schiphol de mogelijkheden
van een versneld station nader onderzoekt,
wordt parallel gestudeerd op de autotunnels.
Rijkswaterstaat stuurt bij dit onderzoek
doelgericht op goedkopere en minder diep
gelegen autotunnels. De A2 bij Utrecht/
Leidsche Rijn dient daarbij voor de vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat als goed
voorbeeld. Hier is immers een compromis
gevonden tussen de uitbreiding van de weg
en de ontwikkeling van de stad. Maar anders
dan in Utrecht, waar de bebouwing nog moet
komen, zou een dergelijke insteek op de
Zuidas forse consequenties hebben voor de
reeds aanwezige bebouwing. Het zou betekenen dat de noord-zuidverbindingen van het
stedelijk wegennet lange tijd onbruikbaar
zijn. De Beethovenstraat en Parnassusweg
moeten voor de noodzakelijke werkzaamheden langdurig worden afgesloten. Het station
is dan gedurende vijftien jaar alleen maar te
bereiken via een hoge brug over de bouwput
en bestaande wegen en sporen.
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kostenoptimalisaties en risicoreducties, geeft de Programmaraad aan. Desnoods met de A10
tijdelijk buiten gebruik. Een opmerking over het nationale belang van de corridor valt slecht.
Dat is het laatste wat het ministerie wil horen. Het is de retoriek die men te vaak vanuit het
Amsterdamse heeft gehoord. Het adviesteam concludeert dat het naar een haalbaar en vooral
voor Verkeer en Waterstaat acceptabel project moet zoeken.

RAPPORTAGE
De werkgroep die zich bezighoudt met de tunnels van de A10, stelt op vrijdag 17 april een
overkluizingsvariant voor: het ‘Dok boven water’. Het team Oosterwijk maakt op basis van
deze variant een rapportage. Er is geen gelegenheid om deze rapportage nog terug te koppelen richting de deelnemers aan de werkgroepen en de betrokkenen op de Zuidas.
Het overleg met de directeuren-generaal van de vier betrokken ministeries vindt op 21 april
2009 plaats. De DG’s concluderen op basis van de rapportage van het adviesteam dat het Dok
zoals het in het Prospectus staat, niet haalbaar is. Verkeer en Waterstaat ziet alleen mogelijkheden om de tunnels te bouwen als de risico’s vergaand gereduceerd worden. Het ministerie
heeft een uitgesproken voorkeur voor een verhoogd Dok, het ‘Dok boven water’.
De vertegenwoordigers van het Rijk zijn opgelucht dat het onderzoek een oplossingsrichting
biedt. Dit is ook bestuurlijk van belang. VROM en Economische Zaken hebben wel nog een
voorwaarde: het verhoogde Dok moet een kwalitatief goede stad en een kwalitatief goede
inpassing van het station mogelijk maken. VROM dringt aan op een advies van het College van
Rijksadviseurs over de consequenties van het verhoogde Dok.

GEMENGDE REACTIES
Er worden zogenoemde overlegtafels georganiseerd om iedereen bij de les te houden over de
diverse onderzoeken. Betrokken medewerkers informeren elkaar tijdens deze bijeenkomsten
over de voortgang van de analyses. Ook delen ze de uitkomsten van de werkprocessen: zowel
van het Amsterdamse werkproces ten aanzien van het station als van het werkproces ten
aanzien van de minder diepe aanleg van de tunnels.

JAN WILLEM OOSTERWIJK WORDT ZIEK
De inhoudelijke verkenning wordt stuurloos als rijksvertegenwoordiger Jan Willem Oosterwijk plotseling zijn werkzaamheden moet staken. Toenemende gezondheidsproblemen zijn
de oorzaak. Een gepland bestuurlijk overleg wordt afgezegd. Het adviesteam van Oosterwijk
krijgt echter de opdracht van directeur-generaal Kuijpers om de werkzaamheden voort te
zetten. Het team moet op 21 april verslag uitbrengen aan de directeuren-generaal van de
betrokken ministeries.
Het adviesteam Oosterwijk overlegt op 15 april met de Programmaraad van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat over de stand van zaken. In deze Programmaraad zitten directeur-generaal Mobiliteit Siebe Riedstra, directeur-generaal Rijkswaterstaat Bert Keijts en president-directeur Bert Klerk van ProRail.
Het adviesteam geeft een toelichting op de bevindingen tot op dat moment. Tijdens het overleg
bevestigt Siebe Riedstra nogmaals dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat niet zonder
meer bereid is de infrastructuuropgave voor zijn rekening te nemen. Zoek naar verdergaande

De projectdirectie op de Zuidas wordt op de hoogte gesteld van de uitkomst van het overleg
met de directeuren-generaal. “Ze gaan de boel overnemen”, is de spontane reactie van directeur Jan Stoutenbeek. Het proces gaat voor Amsterdam volledig de verkeerde kant op, zo luidt
de conclusie. Het projectbureau Zuidas vraagt om spoedoverleg met burgemeester Cohen en
wethouder Van Poelgeest.
Het adviesteam Oosterwijk licht op 23 april de hoofdlijnen van de rapportage toe aan de twee
Amsterdamse bestuurders. Het team benadrukt de voorwaarden waaronder het Rijk verantwoordelijkheid wil nemen voor de infrastructuuropgave: ondiepe tunnels en reductie van de
risico’s. Aan het eind van het overleg informeert Cohen of het Rijk er echt zo geharnast in zit.
Dit bevestigt het team. Als Amsterdam nu niet meebeweegt, is het over en uit.
Het adviesteam overlegt een dag later ook nog met Jan Stoutenbeek. Het maakt dan duidelijk dat Verkeer en Waterstaat niet alleen bezwaar heeft tegen de diepte van de tunnels in de
oorspronkelijke plannen. Ook de wisselwerking tussen infrastructuur en vastgoed baart het
ministerie zorgen. Hoe kan worden gegarandeerd dat bij brand in de bovenliggende gebouwen het station en de sporen niet onherstelbaar beschadigd raken? Hoe te voorkomen dat
het gewicht van de gebouwen leidt tot verzakkingen in de tunnels? Hoe regel je de onderlinge aansprakelijkheden als alles aan elkaar ‘vastgebakken’ zit? Het gaat niet uitsluitend om
goedkopere tunnels en minder risico’s bij de aanleg ervan. Het gaat in belangrijke mate ook
om een ontkoppeling van infrastructuur en vastgoed. Dit was eerder ook een heikel punt voor
de private partijen.

154

De Dokwerkers

|

155

niet vinden in verhoogde tunnels. Hij voelt niets voor compromissen. Bij het projectbureau
Zuidas is de verslagenheid groot. Veel medewerkers zien met het vertrek van hun directeur
ook de kansen op een ‘echt’ Zuidasdok verdampen.
Op 13 mei presenteert het adviesteam Oosterwijk zijn bevindingen aan de betrokken ministers. Het adviesteam benadrukt dat voor een haalbaar Zuidasdok een nieuwe balans nodig is
tussen de diepteligging van de tunnels en het realiseren van een hoogwaardig, stedelijk centrum. Daarnaar moet nu worden gezocht. Het adviesteam stelt hiermee het principe van de
maaiveldstad ter discussie. De maaiveldstad leidt immers automatisch tot tunnels diep onder
de grond, met alle kosten en risico’s van dien.

Schets van het ‘Dok boven water’ van het team
Oosterwijk: een dok met boven het maaiveld
liggende constructies voor wegen en sporen,
waarbij het vastgoed er qua constructie minder
afhankelijk boven kan worden gebouwd

Het team schetst ter plekke nog een variant van het Dok met verhoogde, platte autotunnels
en zes trein- en vier metrosporen. Daartussen zou ruimte zijn voor onafhankelijke draagconstructies voor het vastgoed.
Het Kwaliteitsteam van de Zuidas buigt zich op 5 mei over de voorstellen voor het verhoogde
Dok. Het bestaat onder andere uit oud-projectdirecteur Siwart Kolthek, de Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol en de supervisor van de Zuidas Bob van Reeth. Het College van B&W
heeft de supervisor aangesteld om te adviseren over de stedenbouwkundige kwaliteit en
welstandseisen voor de Zuidas. Ook het Kwaliteitsteam laat zich uitgebreid informeren door
het adviesteam. De reacties zijn geschokt en negatief.
Direct na deze bijeenkomst geeft het projectbureau Zuidas een duidelijk signaal af. Het wil
niet meewerken aan een uitwerking van het Zuidasdok zoals dat door het adviesteam van de
rijksvertegenwoordiger wordt voorgesteld. Het projectbureau voelt zich onvoldoende betrokken bij de zoektocht naar een haalbaar plan. Tegelijkertijd draagt het wel de kosten van de bij
het onderzoek betrokken externe adviseurs. Er is duidelijk een grens bereikt. De opdrachten
van de adviseurs en ingenieurs die deelnemen aan de werkgroepen van het team Oosterwijk,
worden ‘on hold’ gezet.
Over de eindrapportage van het team Oosterwijk vindt ook nog een gesprek plaats met de
directeuren-generaal Chris Kuijpers en Siebe Riedstra en wethouder Maarten van Poelgeest.
Van Poelgeest maakt duidelijk dat hij zich verrast voelt door de conclusies van het team Oosterwijk. Hij heeft niet eerder de indruk gekregen dat er gestudeerd werd op een alternatieve
inpassing van de A10. Laat staan dat hij wist van het onderzoek naar ondiepere tunnels.
Kort daarna komt het bericht naar buiten dat Jan Stoutenbeek opstapt als directeur van het
projectbureau Zuidas. Stoutenbeek constateert dat de varianten voor het Dok die het Rijk nu
omarmt, conflicteren met de voor hem belangrijkste ambitie van het project: het creëren van
een maaiveldstad als basis voor een hoogwaardige, multifunctionele omgeving. Hij kan zich

De bewindspersonen lijken zelf ook vooral kansen te zien in een verhoogd Dok. Daarbij laten
ze zich niet tegenhouden door de consequenties die dit voor de stad zal hebben. De ministers
Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat en Maria van der Hoeven van Economische Zaken
maken grapjes over het heuvellandschap zoals zij dat uit Limburg kennen. De bewindslieden
zijn vooral opgelucht dat een nieuw perspectief voor het project mogelijk lijkt.

DE ENTREE VAN DIRK JAN VAN DEN BERG
Rijksvertegenwoordiger Jan Willem Oosterwijk krijgt in de zomer van 2009 een opvolger: Dirk
Jan van den Berg. Van den Berg wordt officieel rijksadviseur. De bestuursvoorzitter van de
Technische Universiteit Delft heeft een lange loopbaan bij de rijksoverheid achter de rug. Zo
is hij eerder ambassadeur voor Nederland in China en secretaris-generaal van het ministerie
van Buitenlandse Zaken.
Het Rijk heeft inmiddels besloten om de
verkenning door te zetten naar een haalbare
variant van het Zuidasdok. Belangrijk daarbij
is dat:
• de tunnels minder diep liggen om kosten
en risico’s te reduceren;
• de risico’s van het bouwen bij nabijgelegen,
bestaande gebouwen alsmede het bouwen
van gebouwen boven tunnels te beheersen
zijn;
• een stedelijke inpassing mogelijk is die
past bij de internationale ambities van het
project;
• een haalbare en robuuste business case
realiseerbaar is;
• er een realistische strategie en organisatorische structuur worden geformuleerd
waardoor private partijen (in een later
stadium) toch kunnen worden betrokken
bij het project.

...treedt in 1980 in
dienst van het ministerie van EconoDirk Jan van den Berg
mische Zaken. In
(1953)
september 1992
wordt hij secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2001 wordt Van den Berg Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij
de Verenigde Naties in New York en vanaf 2005
is hij ambassadeur van Nederland in China.
Sinds 2008 is Dirk Jan van den Berg voorzitter
van het College van Bestuur van de Technische
Universiteit Delft. Hij volgt in juli 2009 Jan
Willem Oosterwijk op als rijksadviseur. Na zijn
feitenrapportage aan het bestuurlijk overleg
op 28 januari 2010 wordt hij voorzitter van het
opdrachtgeversoverleg Zuidasdok.
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De publieke partijen hebben nu wel besloten om de aansturing van het project voor hun rekening te nemen en niet meer neer te leggen in een onderneming met private financiers. Maar
voor de aanleg van het project is private betrokkenheid nog steeds onmisbaar. De overheid wil
bovendien geen risico’s dragen voor de vastgoedontwikkeling die nodig is om het Dok (mede)
te financieren. Ook daar ligt een rol voor de markt.
Van den Berg maakt net als zijn voorganger Oosterwijk een rondje langs alle betrokkenen. De
uiteenlopende meningen en emoties over het voorafgaande proces die hij daarbij tegenkomt,
overtuigen hem ervan dat er wat te kiezen moet zijn. Bij eerdere plannen voor het Dok moest
het concept aan de eisen en wensen van alle stakeholders voldoen. Het was daardoor niet
inzichtelijk welke keuzes binnen het project het gevolg waren van wiens eisen en wensen. Bij
eventuele problemen was niemand verantwoordelijk.
De gevolgen van keuzes worden veel zichtbaarder als je meerdere alternatieven op eigen
kracht uitwerkt, zo meent Van den Berg.

Toetsingscriteria stad

Toetsingscriteria station/OVT

1. Eliminatie milieuoverlast
2. Operationeel en kwaliteit in elke fase
3. Station als motor van het gebied, hart
van de Zuidas
4. Voldoende kritische massa gemengd
programma
5. Nieuwe actieve straatwanden dokzone
6. Continuïteit stratenpatroon en maaiveldstad
7. Duurzaam in de tijd en in gebruik van
middelen
8. Efficiënte en compacte openbaarvervoersterminal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Sleutelprojectkwaliteit
Leesbaarheid terminal
Domeinenfilosofie
Transitconcept en multimodale OVT
Herkenbaar adres aan Minerva-as en
Beethovenstraat
Fietsparkeren (en Park&Ride) dichtbij
station
Tijdige beschikbaarheid station
Kwaliteit tijdelijke stationsvoorzieningen
Internationaal aanlandingspunt

MONOLIET
Het Dok is tot op dat moment altijd gepresenteerd als een ‘monoliet’. Dit geldt in technisch,
financieel en bestuurlijk opzicht. Het project is zo opgebouwd dat er na de start geen weg terug meer is. Het hele project moet dan onverkort worden uitgevoerd. Van den Berg komt met
een nieuwe aanpak. Hij laat drie alternatieve Dokmodellen uitwerken. Daarbij stuurt hij op
complexiteitsreductie: de plannen moeten minder ingewikkeld worden dan voorheen. Dat zou
moeten leiden tot kostenverlaging en minder risico’s. Van den Berg gebruikt een terminologie
die aanspreekt bij de betrokkenen bij de Zuidas. Hij heeft het over “Decomposing, Debundling
en Dephasing”. Je moet het project qua onderlinge samenhang en planning als het ware uit
elkaar trekken, aldus Van den Berg. Zo ontstaan er hapklare brokken die niet van elkaar afhankelijk zijn. Bij deze afzonderlijke onderdelen plaats je vervolgens mensen aan het roer die
hier echt over gaan. Die mensen moeten van de partijen komen die het meeste belang hebben
bij de realisatie van het bewuste onderdeel.

BREED OVERLEG
Van den Berg formeert een projectteam onder zijn voorzitterschap. Daarin zitten deelnemers
namens Rijkswaterstaat, ProRail, de gemeente Amsterdam en het eerdere team Oosterwijk.
Op enige afstand volgen vertegenwoordigers van de betrokken ministeries het proces. Die afstand ligt gevoelig bij de vertegenwoordigers van Amsterdam. Zij zien daarin een bevestiging
dat het Rijk zich niet ‘echt’ wil committeren aan een oplossing voor de Zuidas.
Het projectteam Van den Berg stemt de planontwikkeling in de periode van juli tot september
2009 nauw af met het Kwaliteitsteam Zuidas. Dit is inmiddels uitgebreid en bestaat uit voorzitter Siwart Kolthek, Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol, Rijksadviseur Infrastructuur Ton
Venhoeven, Spoorbouwmeester Koen van Velsen en supervisors van de Zuidas Bob van Reeth
en Paul van Beek. Vertegenwoordigers van de vier meest betrokken ministeries, Rijkswaterstaat, ProRail, NS, Schiphol, de stadsregio en verschillende Amsterdamse gemeentelijke
diensten doen ook mee aan dit overleg. Samen stellen zij toetsingscriteria vast voor stad en
station. De deelnemers aan het overleg discussiëren verder volop over de voortgang van het
ontwerp- en onderzoekswerk.

Toetsingscriteria, opgesteld in het overleg met
het Kwaliteitsteam Zuidas

DRIE VARIANTEN
Vervolgens bepaalt Van den Berg de drie alternatieven voor verder onderzoek. Het gaat om
‘Dok onder de grond’, ‘Dok half in de grond’ en ‘Dok boven de grond’.
Het ‘Dok onder de grond’ is een vereenvoudigde variant van een ondergronds Dok, met tunnels direct onder het maaiveld. De minder diepe ligging van de tunnels levert in ieder geval
een aanzienlijke reductie van de risico’s op. Het ‘Dok half in de grond’ is vergelijkbaar met het
‘Dok boven water’, dat het team Oosterwijk eerder presenteerde. De tunnels liggen hierbij
half in de ondergrond.
Het ‘Dok boven de grond’ wordt aanvankelijk wat meewarig ontvangen. Het is een voorstel om
te onderzoeken wat de consequenties zijn van een volledig boven de grond gelegen Dok. Het
lijkt nog het meeste op een ‘Dekmodel’ zoals dat in de jaren negentig is onderzocht. Boven de
infrastructuur van wegen en sporen komt bij dit alternatief een verhoogd maaiveld met een
bijzonder stukje stad. Het derde alternatief levert verrassende inzichten op: ook over de beide
andere, meer reële alternatieven. Daarmee speelt het ‘Dok boven de grond’ een belangrijke
katalyserende rol. Het team Van den Berg kan nu dus drie totaal verschillende alternatieven
gaan vergelijken.
Alle drie de alternatieven worden afzonderlijk uitgewerkt. De rijksadviseur formeert zelfs afzonderlijke teams om zo competitie te bewerkstelligen. Competitie kan er immers toe leiden
dat de kwaliteiten van een oplossing maximaal worden blootgelegd, redeneert hij.
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De uitwerking maakt nog eens duidelijk dat tunnels in de ondergrond niet uitsluitend leiden
tot hogere kosten. Er zijn ook evidente voordelen. Hoe hoger de tunnels, hoe lager de kosten.
Maar ook hoe lager de potentiële opbrengsten uit het vastgoed dat erbovenop gerealiseerd
kan worden. Voor gebouwen blijft er namelijk minder ruimte over. De bebouwing wordt bovendien minder goed toegankelijk vanaf de straat. Deze ‘geïsoleerde positie’ kan gevolgen hebben
voor de interesse van beleggers en vastgoedontwikkelaars. De marktrisico’s zijn daardoor
groter bij hogergelegen tunnels dan bij tunnels in de ondergrond.

Dok onder de grond

Dok half in de grond

Dok boven de grond

--

platte tunnels, dok 0,7 m boven NAP
platte
tunnels,
dokvan
0,7belendingen
m boven NAP
10 meter
afstand
10
meter afstand
van belendingen tijdens bouw
continuïteit
noord-zuidverbindingen
continuïteit
bouw
tijdelijk trein-noord-zuidverbindingen
en metrostation boven tijdens
autotunnels
tijdelijk
enmet
metrostation
boven
2-laagstreinstation
ruime straten
opautotunnels
de autotunnels
2-laags
met ruime
straten op de autotunnels
770.000station
m2 vastgoed
in dokzone
2
770.000 m2
vastgoed in dokzone

-

platte tunnels, dok 4,9 m boven NAP
Dokboulevard centraal in het dok,
10 meter afstand van belendingen
tijdelijke noord-zuidverbindingen tijdens bouw
tijdelijk trein- en metrostation op autotunnels
2-laags station midden op dokboulevard
2
750.000 m2
vastgoed in dokzone

------

platte tunnels, dok 15 m boven NAP
platte
tunnels,
dokvan
15 m
boven NAP
17 meter
afstand
belendingen
17
meter afstand
van belendingen tijdens bouw
continuïteit
noord-zuidverbindingen
continuïteit
noord-zuidverbindingen
tijdens bouw
station en sporen
overbrengen op draagconstructies
station
sporen
overbrengen
2-laagsen
station
ingepast
tussenop
dedraagconstructies
autotunnels
2-laags
ingepast
de autotunnels
601.000station
m2
vastgoed
optussen
een plaat
boven de sporen,
2
601.000 m2
vastgoed op een plaat boven de sporen,
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later genomen moeten worden. De groei is het directe resultaat van investeringsbeslissingen
uit het verleden. De toegenomen treinfrequentie die mogelijk wordt door de spooruitbreiding
van OV SAAL en de komst van de Noord/Zuidlijn, zijn hier belangrijke voorbeelden van. Maar
ook de komst in 2012 van de Hanzelijn, die Den Haag verbindt met Zwolle en het noorden van
het land, heeft veel impact. Deze lijn zorgt ervoor dat een deel van de reizigers vanuit Rotterdam en Den Haag niet langer over Utrecht, maar over Schiphol en Amsterdam Zuid naar het
noorden reist.
Een belangrijk gevolg van de groeiende reizigersaantallen is dat het vooral tijdens de spits erg
druk wordt op het station. NS en ProRail maken zich zorgen of het station - in combinatie met
de inpassing van bovenliggende bebouwing - deze reizigersstromen wel goed kan verwerken.
Zij introduceren daarom stationsconcepten waarbij de reizigers via een extra verdieping - een
zogenoemde transferlaag - worden verdeeld. Hierdoor hinderen verschillende reizigersstromen elkaar zo weinig mogelijk. De transferlaag maakt het bovendien makkelijker om vastgoed te bouwen boven de tunnels.

Schetsen voor een gelaagd station, Claus &
Kaan architecten i.o.v. NS, Schiphol en ProRail

Drie alternatieven uit de feitenrapportage van
Van den Berg

Behalve verschillen zijn er ook overeenkomsten tussen de alternatieven. Zo zijn ze stuk
voor stuk nog steeds complex en kost de aanleg in alle gevallen veel tijd. Fasering is bij alle
alternatieven onvermijdelijk. Er is immers weinig ruimte om in te werken. De bestaande wegen spoorverbindingen moeten immers in alle gevallen gewoon in gebruik blijven tijdens de
aanleg van het Dok.

ZORGEN OM HET STATION
Het uitwerken van de alternatieven levert ook nieuwe inzichten op voor het station. Bij het ontwerpen van het station wordt tot op dat moment uitgegaan van perrons met de gebruikelijke
breedte van circa 12 meter. Het wordt echter steeds duidelijker hoe sterk het aantal reizigers dat gebruikmaakt van station Amsterdam Zuid gaat groeien: zelfs bij een tegenvallende
economische ontwikkeling. De groei van het station is niet afhankelijk van besluiten die nog

Steeds duidelijker wordt dat, mede door het
beperkte aantal perrons en het grote aantal in
de spits overstappende reizigers, het ontwerp
van het station heel erg bepalend gaat worden
voor de loopstromen en de wijze waarop de
grote drukte in en om het station kan worden
afgehandeld
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RESULTATEN EN MENINGEN OVER DE DRIE ALTERNATIEVEN
Het College van Rijksadviseurs - onder voorzitterschap van de Rijksbouwmeester - is een
groot voorstander van het ‘Dok onder de grond’. Dat maakt het College op 29 oktober 2009
expliciet kenbaar in een advies aan Chris Kuijpers, directeur-generaal Ruimte bij het ministerie van VROM.
Van den Berg presenteert de drie alternatieven op 1 november 2009 eerst aan de betrokken
ministers. De reacties zijn wisselend. De bewindspersonen zijn niet overtuigd van de negatieve consequenties van het ‘Dok half in de grond’ voor de stedelijke inpassing en het functioneren van het station. Ook zien ze het functioneren van de stad tijdens de bouwperiode niet als
een belangrijk criterium. Ze ergeren zich aan de kracht waarmee Amsterdam dit punt telkens
weer agendeert. Betrokken partijen kijken in deze periode nog nadrukkelijk vanuit de eigen
belangen naar het Dok. Echt onderling begrip is er daardoor niet.
De ministers vinden verder dat de economische betekenis van de Zuidas nog onvoldoende
voor het voetlicht wordt gebracht in de plannen. Het is in de voorgaande periode wel heel erg
over het vinden van een (technische) oplossing gegaan. Het waarom van de Zuidas en het Dok
zijn daardoor uit zicht geraakt. Van den Berg zegt toe dat hij belanghebbenden in de omgeving
direct over dit onderwerp zal raadplegen.
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de grondopbrengsten kunt meerekenen in de business case. De berekeningen voorafgaand
aan het Prospectus gingen uit van prijsindexeringen uit een periode van grote economische
voorspoed. Zijn deze nog te hanteren in tijden dat donkere wolken zich samenpakken boven de
economie, zo vraagt het team van de rijksadviseur zich in 2009 af.
Van den Berg schakelt economisch adviesbureau Ecorys in voor een second opinion over de
vastgoedinkomsten. Ecorys geeft in zijn rapportage aan dat het een dalende trend verwacht
voor de prijzen van woningen en kantoren. Het bureau stelt voor een uitgiftestop van twee jaar
op te nemen in de berekeningen. Dit gelet op de zich dan manifesterende crisis in de vastgoedmarkt. Zo’n uitgiftestop heeft uiteraard negatieve effecten op de business case. Ecorys
stelt echter ook voor om de exploitatietermijnen met vijf jaar te verlengen. Hierdoor kunnen
de financiële effecten van de grondopbrengsten en de erfpachtinkomsten op de business case
nog vijf jaar langer worden doorgerekend. Dat advies werkt dan weer positief op het financiële
plaatje.
Er is anno 2009 nog geen zicht op de omvang en duur van de crisis. Achteraf blijken ook de al
naar beneden bijgestelde verwachtingen uit deze periode nog veel te positief.

TWIJFELS OVER DE VERZEKERBAARHEID
AANDACHT VOOR RISICO’S
De risico’s van tunnels door de Zuidas baren de betrokken bestuurders en organisaties nog
steeds zorgen. Er bestaat behoefte aan een second opinion. Het team van de rijksadviseur
benadert hiervoor hoogleraar constructies van gebouwen Jan Vambersky van de Technische Universiteit Delft. Vambersky rapporteert op 16 oktober 2009 “… dat ten opzichte van
het jaren eerder ontwikkelde plan met de diepe gestapelde tunnels, de nieuwe dokvarianten
substantieel eenvoudiger zijn en minder risico’s inhouden. Er zullen altijd wel enige risico’s
blijven bestaan die verbonden zijn met het ondergronds bouwen, maar dan wel in een duidelijk
gereduceerde vorm.”
De gemeente Amsterdam en de betrokken ministeries vinden de second opinion van professor
Vambersky niet stellig genoeg om de zorgen over de risico’s van de tunnels helemaal weg te
nemen. De problemen bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn hakken er op dat moment stevig in.
Elke vorm van ondergronds werken is verdacht. Maar de situatie op de Zuidas is onvergelijkbaar met die van de Noord/Zuidlijn, zo stellen de technische adviseurs van Van den Berg. Zo
zijn de gebouwen op de Zuidas - anders dan die in de binnenstad van Amsterdam - van recente
datum. Het World Trade Center dateert van 1985 en de overige gebouwen langs het tracé van
het Dok zijn nog recenter neergezet. Alle gebouwen zijn bovendien goed gefundeerd. Het blijkt
echter lastig om ambtenaren en bestuurders hiervan te overtuigen.
Niet alleen de beschikbare ruimte en de risico’s van verschillende technische oplossingen
houden het team bezig. Het moet ook de financiële berekeningen voor de business case
opnieuw uitvoeren. Komt er voldoende geld vrij uit de grondopbrengsten om de (weliswaar
minder kostbare) tunnels te financieren, is de hamvraag.
De drie alternatieven leveren minder op dan het Dokmodel uit het Prospectus met de diepe,
gestapelde tunnels, zo is duidelijk. Bovendien ontstaan er twijfels over het tijdstip waarop
de grondopbrengsten kunnen worden geïncasseerd. Dat geldt ook voor de wijze waarop je

Hoe verzekerbaar is een Zuidasdok? Hierover zijn al eerder discussies gevoerd. Bijvoorbeeld
bij het schrijven van het Prospectus. Ook bij de Noord/Zuidlijn heeft een forse discussie
plaatsgevonden over de aansprakelijkheid en de verzekerbaarheid. Het projectteam van de
rijksadviseur verwacht dat een uitspraak van deskundigen over de verzekerbaarheid aarzelingen kan wegnemen bij de bestuurders.
Daarom organiseert het op 7 december 2009 een zogenoemde ‘Group Decision Room’-bijeenkomst bij onderzoeksbureau Deltares in Delft. In deze opzet kunnen deskundigen individueel
reageren op vragen. Ook kunnen zij kennis nemen van de reacties van de andere deelnemers,
maar telkens pas nadat zij zelf op basis van eigen expertise hun antwoord hebben gegeven.
Het moet voorkomen dat het groepsproces mede sturing geeft aan de uitkomsten.
Vertegenwoordigers van constructeurs, geotechnische adviseurs en verzekeraars nemen onder onafhankelijk voorzitterschap deel aan de bijeenkomst. Zij nemen plaats achter de computerschermen. Vertegenwoordigers van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM
zijn belangstellende toeschouwers. De deskundigen komen uiteindelijk tot de gezamenlijke
conclusie dat er sprake is van normaal verzekerbare risico’s bij de constructie van alle drie de
varianten. Ze kunnen immers worden gebouwd met uitvoeringstechnieken waarmee voldoende ervaring is opgedaan. Bijvoorbeeld bij de spoorverdubbeling op Schiphol, die zonder
noemenswaardige problemen is uitgevoerd. Dat geeft zeker aan de vertegenwoordigers van
de ministeries het noodzakelijke comfort.
Opmerkelijk is dat de experts het ‘Dok onder de grond’ niet risicovoller vinden dan de twee
andere alternatieven. Het maakt volgens hen niet zoveel uit of je een tunnel 9 meter of 4,5
meter in de ondergrond graaft. In beide gevallen moet je voorzichtig zijn. De risico’s zijn in
beide situaties te overzien, mits de uitvoering plaatsvindt door deskundige medewerkers. Hoe
dan ook wordt er gewerkt in de directe nabijheid van een dijklichaam met wegen en sporen.
Dat brengt bij alle drie de alternatieven risico’s met zich mee die moeten worden onderkend
en beheerst.
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Bij de ontwikkeling van het Dok heeft het accent altijd erg gelegen op de risico’s van het bouwen van tunnels. Dit zou grote schade kunnen aanbrengen aan belendingen. De problemen
bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn zijn hier een belangrijke oorzaak van. Het wordt daardoor
makkelijk vergeten dat er ook andere risico’s op de loer liggen. Zo is er veel minder aandacht
voor de risico’s van het bouwen in en nabij een dijklichaam. Terecht is die mindere aandacht
niet. Enkele jaren eerder zijn in het dijklichaam op de Zuidas plotseling onverwachte zettingen
opgetreden. De oorzaak waren werkzaamheden voor de Noord/Zuidlijn.

DRAAGVLAK IN DE OMGEVING
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FEITENRAPPORTAGE
Het team van de rijksadviseur verwerkt de bevindingen in een feitenrapportage. Hierin krijgt
zowel de uitwerking van de drie alternatieven een plek als de doorwerking qua kosten en
opbrengsten in de business case. Van den Berg instrueert zijn teamleden om zich te onthouden van meningen en voorkeuren. De rapportage moet zo feitelijk mogelijk zijn. De teamleden
vullen daarom verschillende beoordelingsmatrices zo objectief mogelijk in. Die matrices zijn
gebaseerd op de eerder vastgestelde toetsingscriteria van Amsterdam, ProRail, Rijkswaterstaat, NS en het College van Rijksadviseurs. De rijksadviseur wil met deze werkwijze de
beslissingen daar laten waar ze horen: bij de bestuurders.

Rijksadviseur Dirk Jan van den Berg vindt dat het economisch belang en de internationale
betekenis van de Zuidas nog onvoldoende voor het voetlicht komen in de documenten van zijn
team. Deze mening wordt gedeeld door veel bestuurders die hij spreekt. Het team zelf vindt
het ontbreken van dergelijke vergezichten niet zo vreemd. Het adviesteam Oosterwijk was op
15 april 2009 bij Verkeer en Waterstaat immers nog stevig op de vingers getikt voor dit soort
‘Amsterdamse retoriek’.

Van den Berg stuurt zijn feitenrapportage op 18 december 2009 naar minister Cramer van
VROM. De rapportage bevat diverse bijlagen. Hieronder ook de steunbetuigingen voor het
‘Dok onder de grond’. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat laat begin 2010 weten dat
hij eveneens een voorkeur heeft voor deze variant. Coördinerend minister Cramer van VROM
houdt haar kaarten echter nog tegen de borst. Zij benadrukt dat er eerst een voorkeursbesluit
genomen moet worden. Pas dan kan het ondergrondse Dok eventueel werkelijkheid worden.

Van den Berg overlegt met verschillende belanghebbende organisaties in de omgeving van
de Zuidas. Hij ontvangt van de zogeheten Zuidas Partners op 17 december 2009 een uitvoerige brief met een steunbetuiging voor het ‘Dok onder de grond’. De Zuidas Partners is een
coalitie van de Vrije Universiteit, het RAI congrescentrum, ING Real Estate, ABN AMRO, Stage
Entertainment van Joop van den Ende, vastgoedontwikkelaar Maarsen Groep, de woningcorporaties Vesteda en Ymere en Ernst & Young Accountants. De Kamer van Koophandel en
ondernemersvereniging ORAM sturen een vergelijkbare steunbetuiging.

Dit leidt tot verbaasde reacties op de Zuidas. Het projectbureau leeft in de veronderstelling
dat het project al klaar is voor een voorkeursbeslissing. Het vooruitzicht dat opnieuw meerdere alternatieven uitgewerkt moeten worden, lijkt op het zetten van een stap terug. Later blijkt
dat er goede redenen zijn om ‘Elverding’ te volgen. Aan een van de kernvoorwaarden voor een
voorkeursbeslissing - het geld moet geregeld zijn – voldoet het project nog niet. Ondanks de
consensus dat het ‘Dok onder de grond’ kwalitatief gezien de beste oplossing is.

STADSREGIO EN PROVINCIE RAKEN HET SPOOR BIJSTER
De stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland zijn in alle drukte enigszins uit
beeld verdwenen bij de rijksadviseur en zijn team. Heel vreemd is dat in het geval van de provincie niet. De provincie heeft steeds gesteld dat de stadsregio haar diende te vertegenwoordigen wat het Dok betreft. Beide organisaties dragen immers bij aan hetzelfde doel: voorzieningen ten behoeve van het regionale openbaar vervoer.
De informatieachterstand is groot bij zowel provincie als stadsregio. De medewerkers van de
provincie geven na de presentatie van het team Van den Berg over de drie alternatieven zelfs
aan geen rekening meer te hebben gehouden met een doorstart van het Zuidasdok. Het komt
de provincie niet goed uit dat de rijksadviseur haar houdt aan eerdere subsidietoezeggingen.
Ze heeft al genoeg problemen met het faillissement van bank Landsbanki: het zogenoemde
Icesave-schandaal. Bij de IJslandse bank had de provincie een deel van haar reserves ondergebracht.
Er is wel ambtelijke terugkoppeling geweest tussen het team van de rijksadviseur en de
stadsregio. Des te verrassender is de zienswijze die het team ontvangt van bestuurders van
de stadsregio na de presentatie van de plannen aldaar. Deze zienswijze staat (deels) haaks
op de eerder vastgestelde uitgangspunten. Zo spreekt het document over bovengrondse
treinsporen. De rijksadviseur kan de zienswijze van de stadsregio Amsterdam alleen maar
voor kennisgeving aannemen.

DE COMMISSIE ELVERDING
Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat
vraagt Peter Elverding op 18 september 2007 om
voorzitter te worden van de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten.
Aanleiding voor het instellen van deze commissie is de trage besluitvorming over infrastructuur in Nederland. De commissie presenteert
op 21 april 2008 haar advies Sneller en Beter.
Het bevalt vele aanbevelingen. Door uitvoering
van deze aanbevelingen kan de gemiddelde
doorlooptijd van de besluitvorming over nieuwe
infrastructuurprojecten halveren: van veertien
naar zeven jaar. Er is dan tegelijkertijd een forse
kwaliteitsslag mogelijk, aldus de Commissie
Elverding. Ook de besluitvorming over lopende
projecten kan dankzij de aanbevelingen verbeteren en versnellen.
Een belangrijk advies van de commissie is om
het zwaartepunt van een project te verschuiven
van de planuitwerkings- naar de verkenningsfa-

se. De verkenningsfase ‘nieuwe stijl’ kenmerkt
zich door vroegtijdige en brede participatie van
betrokkenen, waaronder ook de markt. Ook
strakkere termijnen en een gebiedsgerichte
benadering maken er deel van uit. De afsluiting
van de verkenningsfase is een politiek gedragen
voorkeursbesluit (ook wel voorkeursbeslissing
genoemd), goedgekeurd door Tweede en Eerste
Kamer. Dit besluit wijst één alternatief aan
dat nader wordt uitgewerkt. Bij het nemen van
dit besluit moet er sprake zijn van financiële
dekking. Ook voor eventuele latere aanpassingen aan het plan moeten er dan al voldoende
middelen beschikbaar zijn.
Het kabinet neemt de aanbevelingen van de
Commissie Elverding op 23 mei 2008 officieel
over. Een betere ambtelijke voorbereiding en
verandering van de bestuurscultuur, zijn andere
aanbevelingen van de commissie waaraan het
kabinet zich dan bindt.
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Januari

Bestuurlijk overleg.
Gezamenlijke voorkeur voor een ‘Dok onder de grond’, mits een sluitende
business case en acceptabele risicoverdeling mogelijk zijn. Opdracht voor
een proces leidend naar een voorkeursbeslissing, conform de aanbevelingen
van de commissie Elverding.

Maart

Aanstelling Wim Leendertse als kwartiermaker met als opdracht een Plan
van Aanpak op te stellen en een gezamenlijke organisatie van Rijkswaterstaat, ProRail en Zuidas Amsterdam in te richten.
De opgave: het voor het eind van het jaar voor de bestuurders mogelijk maken om een voorkeursbeslissing te nemen.

April

Plan van Aanpak gereed.

Juli

Introductie 15 by 15 door directeur Zuidas Klaas de Boer.
Beoordelingscriteria.

September

Start uitwerking drie alternatieven: ‘Dok onder de Grond’, ‘Gestapelde sporen’ en ‘Sporen bovengronds’.
In alle drie de gevallen gaat de A10 ondergronds. Wat de trein betreft wordt
uitgegaan van zessporigheid. Later worden er naast de zessporige alternatieven ook viersporige varianten uitgewerkt.

14 Oktober

Beëdiging kabinet Rutte I. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt
gevormd, Melanie Schultz van Haegen wordt minister.

November

Richard Jorissen wordt projectdirecteur van de gezamenlijke projectorganisatie Zuidasdok.

Februari

Vrijgave notitie Reikwijdte en Detailniveau.
Start van het proces van het opstellen van de Structuurvisie Zuidas en het
PlanMER.

Maart

Werkbezoek minister Schultz van Haegen aan de Zuidas.

Mei

Eerste Waardesprong: De projectorganisatie stelt voor de besluitvorming in
twee fasen op te knippen.
Allereerst een besluit over een ondergrondse A10, waarmee tevens de stationsomgeving opnieuw kan worden ingericht met het nieuwe busstation en de
aanlanding van de trams. Over de (verdere) aanpak van het station voor trein
en metro kan later worden besloten. Het voorstel valt slecht bij de medewerkers van Infrastructuur en Milieu. Na het te nemen besluit wil het ministerie
voorlopig klaar zijn met de Zuidas. Geen ‘camel’s nose’.
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Het ‘Dok onder de grond’ kan op de meeste instemming
rekenen, zo is eind januari 2010 wel duidelijk. Dat dit het
duurste van de drie alternatieven is, doet hier niets aan af.
Het ‘Dok onder de grond’ voldoet het best aan de eisen en
wensen van de betrokken partijen. Bovendien zijn de saldi
van kosten en baten voor alle alternatieven ongeveer gelijk. Natuurlijk kosten diepere tunnels volgens de business
case van dat moment meer. Maar hogere vastgoedopbrengsten compenseren dat weer. Het bestuurlijk overleg
van 28 januari 2010, dat ingaat op de bevindingen van de
rijksadviseur, bevestigt de voorkeur voor het ‘Dok onder de
grond’ nog eens.
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DE WEG VAN VOORKEUR NAAR VOORKEURSBESLUIT
Het verslag stelt: “De aanwezige partijen hebben een voorkeur voor het ‘Dok volledig onder de
grond’. Uiterlijk eind dit jaar, en zo veel eerder als mogelijk, willen partijen een ‘Voorkeursbesluit’ conform de adviezen van de Commissie Elverding nemen voor een Dok volledig onder
de grond. De overheden stellen hierbij als voorwaarde dat ook bij verder uitdetaillering van
het ontwerp er een haalbare business case blijft, dat er een overeengekomen voorstel voor
de governance van het project en een overeengekomen voorstel voor de risicoverdeling in het
project komt.
Bewindslieden benadrukken dat ze een voorkeur uitspreken. Pas bij het nemen van een Voorkeursbesluit, is sprake van een juridisch besluit. De afspraken vastgelegd in de bestuurlijke
overeenkomst van 2006 en de nadien gemaakte bestuurlijke afspraken worden beschouwd als
uitgangspunt voor de bijdragen van partijen aan het project. Minister Eurlings geeft aan dat
de Verkeer en Waterstaat-bijdrage is gebaseerd op een bestelling met viersporigheid. In het
ontwerp Zuidas wordt zessporigheid nu als uitgangspunt gehanteerd, echter dit is nog niet definitief besloten. Minister Eurlings zegt toe vóór het nemen van een Voorkeursbesluit dit jaar
een besluit te nemen over vier- of zessporigheid. Voor alle overheden geldt dat ze geen ruimte
hebben om hun bijdragen op te hogen. Het project zal dus binnen de bestaande budgetten
moeten worden uitgevoerd. Ten aanzien van het risicovraagstuk spreken de partijen af dat het
uitgangspunt wordt gehanteerd dat excessieve risico’s tijdens de uitvoeringsfase in eerste
instantie binnen de integrale business case worden opgevangen.
Ten behoeve van de uitvoering van de voorbereiding van het genoemde Voorkeursbesluit zal
een gezamenlijke projecteenheid worden opgericht. Deze zal in ieder geval bestaan uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, ProRail, Amsterdam en de stadsregio. De projecteenheid
dient zo snel mogelijk van start te gaan en zal in opdracht van de overheden belast worden
met het vervolgproces waaronder het maken van het ontwerp, het uitwerken van de switchopties, kosten, financiering en de risicoverdeling. De heer Van den Berg wordt voorzitter van het
Opdrachtgeversoverleg.”
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TEGENVALLERS IN DE PLANNING
De ambitie om nog in 2010 een voorkeursbesluit te nemen, komt al snel onder druk te staan.
De werkwijze die de Commissie Elverding introduceert heet dan wel Sneller en Beter. Maar
eigenlijk pleit de commissie vooral voor ‘sneller door beter’. Voor je een voorkeursbesluit kunt
nemen, moet je volgens Elverding eerst beoordelingscriteria opstellen. Vervolgens beschouw
je alle uiteenlopende alternatieven. Na een eerste ‘zeef’ worden minstens drie kansrijke alternatieven onderzocht en vergeleken. Vervolgens dient een tweede zeef om het uiteindelijke
voorkeursalternatief te selecteren. Pas hierna nemen de bestuurders hun voorkeursbesluit.
Het zeven gebeurt op basis van de vooraf geformuleerde beoordelingscriteria.
Nu gaat het bij het Zuidasdok om een reeds lopend project met een al door de bestuurders
uitgesproken voorkeur: het ‘Dok onder de grond’. En natuurlijk kan bij het selectieproces
worden geput uit eerder verkregen inzichten en beschikbare informatie. Maar het moet wel
keurig volgens de letter van Elverding gebeuren, zo benadrukt ambtelijk Den Haag. Het is voor
de rijksmedewerkers ondenkbaar om zo kort na de introductie van de nieuwe werkwijze een
aantal stappen over te slaan. Dit leidt bij het projectbureau Zuidas en de medewerkers van de
gemeente Amsterdam weer tot de vrees dat ze het hele bestaande ‘breiwerk’ moeten ontwarren en opnieuw in elkaar steken.
De frustratie bij de gemeente Amsterdam loopt op als duidelijk wordt dat er 2010 geen voorkeursbesluit zal worden genomen. De deadline komt niet alleen voort uit de wens van de bij
het Dok betrokken bestuurders. Er zijn ook financiële belangen mee gemoeid. Provincie en
stadsregio hebben aangegeven uiterlijk eind 2010 hom of kuit te willen. Anders komen de door
hen toegezegde bijdragen van 75 en 90 miljoen euro in gevaar. Maar het loopt zoals het loopt.
Het blijkt al een hele klus om een geschikte trekker voor de projectorganisatie vrij te maken.

WIM LEENDERTSE MAAKT ZIJN OPWACHTING
Een nieuw op te richten projectorganisatie Zuidasdok krijgt hiermee de opdracht om een
voorkeursbesluit voor te bereiden dat de weg moet vrijmaken voor een ‘Dok onder de grond’.
Het voorkeursbesluit moet tot in detail beschrijven aan welke eisen het ‘Dok onder de grond’
moet voldoen, hoe het zal worden gebouwd en welke kosten en baten ermee zijn gemoeid.
Het besluit moet verder duidelijkheid verschaffen hoe de investering kan worden gefinancierd
uit de toegezegde bijdragen van de betrokken partijen. Ten slotte moet het aangeven hoe de
risico’s tussen hen worden verdeeld.
Een ‘opdracht’ - geformuleerd door medewerkers van het Rijk, de stadsregio en Amsterdam
– moet richting geven aan de werkzaamheden. Deze opdracht noemt een haalbare business
case als voorwaarde voor het nemen van een voorkeursbesluit. Het ‘Dok onder de grond’
heeft dan wel de voorkeur van Rijk en gemeente, maar de benodigde middelen zijn nog niet
geregeld. En dat is volgens Elverding noodzakelijk om een voorkeursbesluit te kunnen nemen.
Een tweede voorwaarde voor het nemen van een dergelijk besluit, is dat er een acceptabele
‘governance’ moet zijn. Er ontbreekt op dat moment een nadere specificatie wat de ambtenaren hier precies mee bedoelen. Later wordt duidelijk dat governance betrekking heeft op de
organisatie van de verdere planuitwerking en realisatie. Ook duidelijkheid over de bijdragen
van de verschillende partijen en de wijze waarop ze de risico’s onderling verdelen, valt onder
governance.

Na enig zoekwerk valt de keuze op Wim
Leendertse voor de rol van directeur van het
projectbureau Zuidasdok. Leendertse werkt
bij Rijkswaterstaat. Hij heeft als voormalig verantwoordelijke voor de boortunnel
onder het Groene Hart (HSL) een bruikbaar
referentiekader. Leendertse heeft op dat
moment echter ook andere ambities. Hij wil
zijn promotieonderzoek aan de universiteiten
van Groningen en Delft niet verwaarlozen. Hij
voorziet dat het Zuidasdok fulltime inzet van
hem zal vragen. Daarom stemt Leendertse
slechts in met een rol als kwartiermaker en
interim-projectdirecteur. In die hoedanigheid
wil hij het Plan van Aanpak opstellen en de
projectorganisatie inrichten. Ondertussen
kan dan verder worden gezocht naar een
projectdirecteur voor langere tijd.

...is werkzaam bij
Rijkswaterstaat.
Van 1993 tot 1997
is hij directeur
Wim Leendertse
van het Centrum
voor Ondergronds
Bouwen (COB). Vervolgens is hij verantwoordelijk voor de aanbesteding en realisatie van
de boortunnel voor de HSL door het Groene
Hart en voor de planvorming voor de Afsluitdijk. In 2010 wordt Leendertse kwartiermaker
voor de nieuwe gezamenlijke projectorganisatie Zuidasdok van Rijkswaterstaat,
ProRail en Zuidas Amsterdam. Momenteel
is Wim Leendertse contractmanager voor de
Blankenburgverbinding onder de Nieuwe Maas
bij Rotterdam. Bovendien doet hij promotieonderzoek naar marktwerking in de bouw aan de
universiteiten van Groningen en Delft.
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Leendertse schrijft het Plan van Aanpak samen met leden van het team Van den Berg. Het
project richt hij in als een matrixorganisatie. Zogenoemde ‘pakketmanagers’ fungeren hierbinnen als vertegenwoordigers van de moederorganisaties Rijkswaterstaat, ProRail en Zuidas
Amsterdam. ‘Themamanagers’ houden zich ondertussen bezig met het Integraal Ontwerp,
governance, de business case en de Structuurvisie/PlanMER. Namens Amsterdam zetten
Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO), het Projectmanagement Bureau (PMB), het eigen Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) en extern ingenieursbureau ARCADIS zich in voor het project.
Rijkswaterstaat selecteert na een aanbesteding ingenieursbureau DHV voor de planvorming
voor de A10. ProRail kiest voor de ingenieurscombinatie DHV/Movares voor de uitwerking van
de treinsporen en het station.
De projectorganisatie moet conform de aanbevelingen van Elverding eerst een beoordelingskader opstellen. Wat vinden de betrokken partijen belangrijk? Waar gaan ze de voorstellen
later op beoordelen? Dat soort zaken moeten in dit beoordelingskader terugkomen. Van
den Berg en zijn team hebben in de voorgaande periode al een beoordelingskader opgesteld voor de stad en de Openbaar Vervoer Terminal. Maar nu moet de projectorganisatie de
beoordelingscriteria formuleren volgens de regels van Sneller en Beter. Ze moeten daarmee
ook aansluiten op de beoordelingscriteria van het PlanMER en de kosten-batenanalyse. De
projectorganisatie Zuidasdok stelt het beoordelingskader uiteindelijk op in samenspraak met
ervaringsdeskundigen van andere grootschalige projecten.
Het is voor het eerst dat ervaringen uit andere Nederlandse projecten collectief kunnen worden ingebracht bij het Zuidasdok. De verantwoordelijken op de Zuidas hielden in de voorgaande periode steeds strak de touwtjes in handen wat scope, oplossingen en beeldvorming van
het project betreft. Van interactie met de buitenwereld was maar in beperkte mate sprake. Er
werden wel regelmatig individuele experts van buiten het project geconsulteerd, maar dan
liever internationaal dan nationaal georiënteerd. Vanaf 2010 wordt het gebruikelijker om met
gelegenheidscombinaties van experts te werken aan beoordelingskaders, gatereviews en tenders. Dat geldt voor het Zuidasdok, maar ook voor andere grote projecten. De experts komen
vaak uit netwerken als Neerlands diep en GeoImpuls.

...vervult na zijn studie
stedenbouw aan de
Technische Universiteit
Delft binnen de gemeente
Amsterdam verschillende
Klaas de Boer
functies op het gebied
van stedenbouwkundig
ontwerp en projectleiding. Hij is als directeur
van de Dienst Ruimtelijke Ordening reeds vanaf
1997 betrokken bij het debat over de Zuidas.
Ook wordt hij als directeur DRO voorzitter van
het directieberaad van de OntwikkelingsAlliantie, het samenwerkingsverband van zes
gemeentelijke diensten in de Amsterdamse
ruimtelijke sector. Tussen 1997 en 2007 is De
Boer bovendien ambtelijk eindverantwoordelijk
voor de ontwikkeling van IJburg. In 2009 volgt
hij Jan Stoutenbeek op als directeur van de
Dienst Zuidas.

Ook bij het projectbureau Zuidas Amsterdam
vinden op dat moment de nodige veranderingen plaats. De projectorganisatie
Zuidas - sinds 1998 verantwoordelijk voor de
gronduitgifte op de Zuidas en nauw betrokken bij de Zuidasonderneming in oprichting wordt weer aangehecht bij de gemeentelijke
organisatie. De naam wordt Dienst Zuidas.
Voormalig directeur van Dienst Ruimtelijke
Ordening Klaas de Boer heeft het stokje
overgenomen van Jan Stoutenbeek. Hij
wordt directeur van Dienst Zuidas, die nu
weer uitsluitend verantwoordelijk is voor
de gronduitgifte en de stedelijke inrichting
van de Zuidas. Klaas de Boer weet dat de
gronduitgifte door de crisis minder vanzelfsprekend zal verlopen. Hij realiseert zich
dat de Amsterdamse Zuidasorganisatie zich
daarom in toenemende mate moet gaan

|

171

bekommeren om de huidige eigenaren en huurders in het gebied en prioriteit moet geven aan
stedenbouwkundige kwaliteit in plaats van ’kavelknallers’. Er liggen omvangrijke werkzaamheden aan een Dok in het vooruitzicht. Die zullen voor veel en langdurige overlast en hinder
zorgen. Er zal sprake zijn van geluidsoverlast, stank en stof van het bouwen en van omleidingen en wegopbrekingen. Daarom moet er in de Flanken van de Zuidas het nodige gebeuren
om de eigenaren en huurders van de gebouwen niet in de gordijnen te jagen. Uitsluitend
beweren dat het over vijftien jaar weer beter wordt, is niet toereikend. Bestaande gebruikers
kopen niet veel voor schitterende langetermijnperspectieven. Zij beoordelen de Zuidas op de
kwaliteit van vandaag en morgen. Van belang is sterk te sturen op menging van allerhande
functies, zodat de levendigheid van de Zuidas wordt versterkt.
Samen met de projectmanagers van de verschillende deelgebieden in de Zuidas Flanken,
komt Klaas de Boer met het programma 15 by 15. Dit programma bevat vijftien activiteiten die
vóór 2015 hun beslag moeten krijgen.

6 JULI 2010: INTRODUCTIE VAN 15 BY 15 DOOR KLAAS DE BOER, DIRECTEUR ZUIDAS
“De verdere ontwikkeling van Zuidas tot een ambitieuze en internationaal georiënteerde wijk met
een optimale balans tussen functies en gebruikers zal nog decennia in beslag nemen. Zuidas anno
2010 is niet Zuidas van 2030. Het gebied zal in elke fase van zijn ontwikkeling een duurzaam, goed
functionerend en kwalitatief onderdeel van de stad moeten belichamen, zonder het einddoel uit het
oog te verliezen. Naast de reguliere werkzaamheden met betrekking tot de gebiedsontwikkeling heeft
Zuidas Amsterdam daarom samen met haar achterban voor de komende vijf jaar een extra pakket
acties geformuleerd. Deze acties zijn vooral gericht op meer levendigheid in Zuidas.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Zuidas gaat actief op zoek naar 50 nieuwe
internationale bedrijven.
Station Amsterdam Zuid krijgt een impuls.
Zuidas ontwikkelt een vijftal nieuwe, stijlvolle
kiosken.
Zuidas zet zich in voor 1.000 nieuwe woningen.
Zuidas stuurt actief aan op het toevoegen van
meer aantrekkelijke functies op het Mahlerplein.
Aan bestaande gebouwen binnen het Zuidasgebied worden nieuwe, levendige functies
toegevoegd.
Zuidas zet zich in voor het realiseren van
gebouwen die duurzaam en flexibel zijn.
Zuidas wil haar bereikbaarheid en ruimte
uitdrukkelijk gebruiken om evenementen te
organiseren.
In de openbare ruimte en op sommige kavels
worden initiatieven tot ontmoetingen geïnitieerd.

10. Parallel aan de ontwikkeling van het gebied
vinden kunst en culturele initiatieven plaats.
11. Zuidas ontsluit de recreatieve natuurgebieden die in haar directe omgeving liggen.
12. Het Beatrixpark wordt verbeterd waardoor
gebruikers een plek kunnen vinden met een
eigen sfeer.
13. Op de plekken waar wordt gebouwd zorgt
Zuidas er voor dat overlast zoveel mogelijk
zal worden beperkt.
14. Er wordt een plintalliantie (bestaande uit
onder andere de eigenaren van het vastgoed
en de gemeentelijke Zuidasorganisatie, red.)
opgericht om de levendigheid op straat te
vergroten.
15. Een belangrijke kwaliteitssprong voor het
gebied is het ondergronds brengen van de
A10.”
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KICK OFF VOOR DE PROJECTORGANISATIE
Het duurt uiteindelijk tot september 2010 voordat de nieuwe projectorganisatie Zuidasdok
echt aan de slag kan gaan met het geformuleerde beoordelingskader. De tijd die het heeft gekost om een geschikte kwartiermaker te vinden en de noodzakelijke Europese aanbesteding
voor de ingenieursdiensten, zijn daar debet aan.
De lange voorgeschiedenis van de Dokontwikkeling heeft al talloze alternatieven voortgebracht. Daarom besluit de projectorganisatie dat uitputtend onderzoek naar vernieuwende
alternatieven in dit geval niet zinvol is. In plaats daarvan zoeken de projectmedewerkers naar
een systematiek om tot selectie van kansrijke alternatieven te komen. Daarbij rangschikken
ze de vele mogelijkheden die de afgelopen jaren zijn bedacht in groepen met gemeenschappelijke kenmerken. Zo kunnen ze sneller bepalen wat ze kunnen wegschrijven en wat mee blijft
doen.
Welke alternatieven kunnen de projectmedewerkers op basis van de beoordelingscriteria gemotiveerd afschrijven? Tunnels die worden gestapeld en daarmee diep in de ondergrond komen, lijken te veel op de plannen ten tijde van het Prospectus. Ze vallen af omdat ze vanwege
de hoge kosten en risico’s ‘bestuurlijk ongewenst’ zijn. Ook uitbreidingen van infrastructuur
op de huidige dijk schrijven de projectmedewerkers af. Hetzelfde geldt voor de ‘open bak’-oplossingen. Dit zijn alternatieven waarbij de rijksweg wordt verdiept, maar niet overkluisd.
Denk bijvoorbeeld aan de Utrechtsebaan in Den Haag en de A4 ter hoogte van Leiderdorp.
Deze opties vallen af omdat zij onvoldoende bijdragen aan het bestrijden van de milieu- en
geluidshinder en het verminderen van de barrièrewerking. Hebben alternatieven door hun
ligging grote impact op het functioneren van de stad en de belendingen? Of frustreren ze
vanwege de beperkt beschikbare ruimte lange tijd de bereikbaarheid en het functioneren van
stad en station? Ook dan vallen ze voor de projectorganisatie af.
De eerdere alternatieven ‘Dok half in de grond’ en ‘Dok boven de grond’ sneuvelen tijdens
deze selectie. Het ‘Dok onder de grond’ behoort zoals verwacht wel tot de kansrijke alternatieven.
Het projectteam doet voorstellen om naast het ‘Dok onder de grond’ twee alternatieven uit te
werken waarbij de sporen geheel (trein en metro) of gedeeltelijk (alleen metro) bovengronds
blijven. Zij heten respectievelijk ‘Sporen bovengronds’ en ‘Gestapelde sporen’. In alle gevallen gaat in ieder geval de A10 onder de grond. De twee laatstgenoemde alternatieven komen
weliswaar minder tegemoet aan de ambities om de stad te helen en de barrière van de dijk te
slechten. Maar daar staat tegenover dat ze naar verwachting ook substantieel minder zullen
kosten.
De gemeente Amsterdam ondergaat lijdzaam dat alternatieven met bovengrondse sporen
op de bestuurlijke agenda komen. De Amsterdamse gemeenteraad heeft zich bijna tien jaar
eerder al uitgesproken tegen het toenmalige Kunstwerkalternatief. Amsterdam zou niet
meebetalen aan een plan waarbij weliswaar A10 en metro ondergronds gaan, maar de trein
bovengronds blijft. Toch overheerst de opluchting dat er zo mogelijk wel een toekomst is voor
het Dok. De scepsis daarover was inmiddels behoorlijk gegroeid. Bij alle drie de alternatieven gaat in ieder geval de A10 ondergronds, redeneert Amsterdam. Er hoeft niet gewerkt te
worden aan alternatieven met halfverdiepte tunnels. Ook lijkt een Dijkalternatief - met A10,
trein en metro op de huidige dijk - definitief van de baan. Deze variant wordt in ieder geval niet
verder uitgewerkt.
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Achteraf kun je je afvragen of het op dat moment wegschrijven van het Dijkalternatief een
verstandige keuze was. Want later blijkt het voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu
(eind 2010 ontstaan uit de integratie van een gedeelte van het ministerie van VROM en het
ministerie van Verkeer en Waterstaat) en Rijkswaterstaat nog steeds een reële terugvaloptie. Hoe realistisch of onrealistisch het Dijkalternatief is, kan niemand dan met actuele feiten
onderbouwen.
De projectorganisatie moet voor een gedegen verkenning een duidelijke scope afspreken met
de betrokken overheden. Wat behoort wel en wat niet tot de projectopdracht? Is de scope
onduidelijk of verandert die later? Dan leidt dit bij grote projecten vaak tot overschrijdingen
van budget en planning. Het is zelfs de hoofdoorzaak van dergelijke ‘tegenvallers’, zo heeft
internationaal onderzoek van professor Flyvbjerg aangetoond.
Een probleem bij het formuleren van de scope is dat er binnen het ministerie van Verkeer
en Waterstaat nog steeds discussie is over het toekomstige station. Moet dit viersporig of
zessporig worden? De projectorganisatie gaat uiteindelijk in haar onderzoek uit van zessporigheid. Deze werkhypothese voorkomt tegenvallers achteraf wat betreft de fasering van de
bouw en de vastgoedopbrengsten op het Dok. Beide factoren zouden gunstiger uitpakken bij
viersporigheid. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft beloofd vóór het nemen
van het voorkeursbesluit te beslissen of spooruitbreiding zal plaatsvinden of niet. Wanneer
de projectorganisatie aan de slag gaat, zijn de middelen voor eventuele uitbreiding naar zes
sporen in ieder geval nog niet geregeld op het ministerie.

KABINET RUTTE I
Na 111 dagen onderhandelen zijn Mark Rutte
(VVD), Maxime Verhagen (CDA) en Geert Wilders
(PVV) eruit. Ze presenteren op 30 september
2010 het Regeer- en het Gedoogakkoord van het
kabinet Rutte I. Het gaat om een minderheidsregering van VVD en CDA die in de Kamer wordt
gesteund door de PVV. Het kabinet Rutte I treedt
op 14 oktober 2010 aan als opvolger van het

Uit het regeerakkoord: “…Het is voor de economische ontwikkeling en innovatie belangrijk dat
bedrijven geclusterd kunnen opereren, zoals
Greenports, Brainport Zuidoost Nederland, de
Food Valley in Wageningen, de Maintenance Valley in Midden- en West Brabant, de Energy Valley
in Groningen, de nanotechnologie in Twente en
Delft, de Zuidas in Amsterdam, Schiphol en de

kabinet Balkenende IV. Melanie Schultz van Haegen wordt minister van het nieuwe ministerie
van Infrastructuur en Milieu, waarin een gedeelte van het ministerie van VROM en het ministerie
van Verkeer en Waterstaat opgaan. Jan Kees de
Jager wordt minister van Financiën.

haven van Rotterdam. Deze clusters worden
maximaal gefaciliteerd.”
Het is de eerste keer dat de Zuidas expliciet
wordt genoemd in een regeerakkoord. Ze staat
dus op het netvlies in Den Haag.

UITWERKING VAN DE ALTERNATIEVEN
De projectorganisatie komt er bij de verdere uitwerking van de drie alternatieven pas achter
hoe beperkt de ruimte in het Dok eigenlijk is. De A10-tunnels vragen door strengere ontwerprichtlijnen van Rijkswaterstaat meer ruimte dan voorheen gedacht. De perrons van trein en
metro moeten vanwege de grote aantallen reizigers breder worden dan eerder was voorzien.
Bij eerdere alternatieven voor het Dok was er altijd sprake van enige overruimte in de ondergrond om de tunnels te realiseren. Deze ruimte verdampt door de strengere eisen.
Een zessporig treinstation met een viersporig metrostation passen nog maar net tussen de
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autotunnels bij het ‘Dok onder de grond’. Een zelfde krapte is er ook bij het alternatief met alle
sporen naast elkaar op dijkniveau (alternatief 3, sporen bovengronds). Het blijkt bovendien bij
dit alternatief uitermate lastig om bebouwing te realiseren boven de sporen omdat er nauwelijks ruimte is voor draagconstructies en gebouwkernen met trappenhuizen, liftschachten en
leidingkokers.
Alternatief 2 - het bovengronds stapelen van de metro boven ondergrondse treinsporen – begint steeds meer voordelen te tonen. Het schept ruimte om vastgoed naast in plaats van boven
de sporen te realiseren. Dat is veel aantrekkelijker, zo weten ‘oudgedienden’ binnen de projectorganisatie nog van de periode van het Stapeldok in 2004. Woningen en kantoren hebben
dan een ordentelijk adres aan de straat. Ook is er op deze manier ruimte om parkeergarages
en technische ruimten onder het vastgoed te realiseren.

DE NIEUWE PROJECTDIRECTEUR

...is werkzaam bij Rijkswaterstaat. Hij is van
2010 tot 2012 projectdiRichard Jorissen
recteur voor de gemeenschappelijke projectorganisatie Zuidasdok. In
dezelfde periode rondt hij de verkenning voor
de nieuwe Zeesluis in IJmuiden af. Voor zijn
komst naar de Zuidas weet hij het al 40 jaar
slepende project A4 Midden-Delfland door
de besluitvorming te loodsen. Daarvoor is
Jorissen betrokken bij de besluitvorming voor
de aanleg van Maasvlakte II. Richard Jorissen
is momenteel directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dit programma is een alliantie van waterschappen en
Rijk, gericht op de versterking van de primaire
waterkeringen. Het HWBP maakt onderdeel uit
van het Deltaprogramma.

De zoektocht naar een permanente opvolger van Wim Leendertse heeft in oktober
2010 succes. Dan wordt bekend dat Richard
Jorissen vanaf november het stokje zal overnemen van Leendertse. Met nog één been
in de afronding en overdracht van zijn vorige
project, gaat Jorissen op de Zuidas aan de
slag.

VIERSPORIGHEID WEER OP DE AGENDA
De projectorganisatie is ondertussen goed
op dreef met het ontwikkelen van varianten
voor een zessporig treinstation. Maar inmiddels staan nut en noodzaak van de spooruitbreiding ter discussie bij het ministerie van
Infrastructuur en Milieu en ProRail. Eerder
pleitte de spoorbeheerder nog voor zessporigheid. Nu manifesteert zich een andere
‘stroming’ binnen ProRail. Moet uitbreiding
van de capaciteit altijd gepaard gaan met uitbreiding van de fysieke infrastructuur, vraagt
de spoorbeheerder zich af. ProRail voelt zich
geprikkeld door het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu om op zoek te gaan naar andere
oplossingen.
Medewerkers van ProRail oriënteren zich op
spoorwegbedrijven in het buitenland. Vooral
Japan levert veel inspiratie op. Door ‘Kort
volgen’ kun je de capaciteit van het bestaande spoorwegennet sterk verhogen, is de
gedachte. In de praktijk betekent dit dat de
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wachttijd op de perrons korter wordt doordat treinen snel na elkaar aankomen en weer vertrekken. ‘Kort volgen’ is niet onomstreden bij ProRail en bij NS. Japan kent een geheel andere
cultuur. Het is er niet ongebruikelijk om reizigers letterlijk in overvolle treinen te persen.
De financiën leggen echter veel gewicht in de schaal. Voor een zessporig station zou de bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Milieu fors omhoog moeten. Vooral daarom krijgt
betere benutting van bestaande sporen en de ontwikkeling van een nieuw viersporig treinstation Amsterdam Zuid steeds meer steun. Door de HSL op Amsterdam Centraal te houden,
is spooruitbreiding bij station Amsterdam Zuid niet per se nodig. Althans, zo redeneert het
ministerie tijdens het Opdrachtgeversoverleg Zuidas van 10 december 2010. Bij dit ambtelijke
overleg zijn alle betrokken ministeries, de gemeente en de stadsregio Amsterdam aanwezig.
De opdracht van de projectorganisatie wordt verruimd. Ze moet naast zessporige alternatieven ook viersporige varianten onderzoeken. Al deze opties moeten een plek krijgen in de
notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit is het document waarin een project publiekelijk aankondigt welke alternatieven het gaat onderzoeken. Ook geeft de notitie aan hoe de participatie van
belanghebbenden inhoud zal krijgen.

EEN EERSTE TEKEN VAN GEZAMENLIJKHEID
De minister van Infrastructuur en Milieu geeft het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau op 18 februari 2011 vrij voor inspraak.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu fungeert als bevoegd gezag in het document. Dit
ligt in de lijn der verwachtingen. Zuidasdok is immers een project van nationaal belang, waarbinnen rijksinfrastructuur wordt aangepast. Provincie, stadsregio en Amsterdam zullen zich
op een later moment door ondertekening van een bestuursovereenkomst committeren aan de
plannen en aan de planologische procedures die het project gaat doorlopen. Zo wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu voorkomen dat de andere overheden tussentijds afhaken of
bezwaar maken tegen plannen waaraan ze zelf hebben meegewerkt.
De notitie Reikwijdte en Detailniveau is het eerste concrete teken van gezamenlijkheid van
de publieke partijen rondom het Dok. Ze werkten eerder al in de periode 2003/2004 samen
bij het doorlopen van een Tracéprocedure.
Verder dan een startnotitie kwam het toen
Schets van de dienst Ruimtelijke Ordening voor
niet. Maar nu ligt er een formeel document
inpassing van een bovengrondse metro volgens
met gemeenschappelijke ambities.
alternatief 2
Later in het proces zullen de belangenverschillen tussen de overheden nog wel
opspelen. Maar de samen opgestelde
beoordelingscriteria – die een plek hebben
gekregen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau - blijken dan een belangrijk kader om
op terug te vallen. Belangen zijn en blijven
verschillend, maar de onderlinge erkenning
ervan in een gezamenlijk document geeft
toch de nodige binding.
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Verdere realisatie van een internationale
toplocatie als integraal onderdeel van de regio
en de stad Amsterdam
Voorzien in een optimaal functionerend
hoogwaardig verkeer- en vervoernetwerk

Een kwalitatief hoogwaardig OV-knooppunt
van internationale allure
Duurzame inpassing van de infrastructuur
teneinde de barrièrewerking te verminderen en
de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren

Gemeenschappelijke ambities: Notitie
Reikwijdte en Detailniveau februari 2011

Stationsentrees Amsterdam Zuid, aanleiding
voor tussentijdse maatregelen

Daarnaast betekent de vrijgave van de notitie
dat het participatieproces met de omgeving
eindelijk wordt opgestart.
Zoals opgedragen werkt de projectorganisatie de drie viersporige varianten uit. De
mogelijkheid om later uit te breiden naar zes
sporen is hierbij een beoordelingscriterium,
maar geen functionele eis. Dit maakt het
mogelijk om ook echt de kracht van viersporige varianten te onderzoeken. De voordelen
van deze varianten voor het realiseren van
vastgoed op het Dok, vallen na nadere studie
tegen. Viersporigheid levert niet veel meer
vastgoed op dan zessporigheid. Wel blijkt het
mogelijk om de kwaliteit van de bebouwing
te verbeteren. Dit kan onder andere doordat
gebouwen minder dicht op elkaar hoeven te
worden gebouwd. Daardoor zijn de kavels
boven het Dok makkelijker in de markt te
zetten. De projectorganisatie bestudeert
naar aanleiding van deze conclusie ook de
zessporige alternatieven opnieuw. Ze besluit
de beoogde gronduitgifte voor deze alternatieven naar beneden bij te stellen. Het is dan
mogelijk om ook bij zessporigheid betere
kwaliteit te realiseren.
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TIJDELIJKE UPGRADING VAN DE ENTREES VAN HET STATION
Bij de uitwerking van de langere termijn plannen
voor het nieuwe station wordt steeds duidelijker
welke extreme groei qua reizigersaantallen in
het vooruitzicht ligt. Rond 2020 zullen de reizigersaantallen van Amsterdam Zuid vergelijkbaar zijn met die van Den Haag Centraal. Rond
2030 wordt het niveau van Amsterdam Centraal
bereikt. Dit maakt indruk op de Amsterdamse
gemeenteraad, maar ook op ProRail en NS. De
bouw van het nieuwe station Amsterdam Zuid
is echter afhankelijk van de ontwikkeling van
het Dok. De autotunnels moeten eerst worden
aangelegd voor er een nieuw station kan komen.
Het is al snel 2024 voor het zover is. NS vindt dat
de ontwikkeling van het station niet zo lang kan
wachten en stelt daarom samen met ProRail
en Dienst Zuidas voor om de entreepartijen van
het bestaande station aan te pakken. Deze zijn
nog relatief nieuw, maar dragen niet echt bij aan
de kwaliteit van het station. De realisatie van
het Dok stond immers voor de deur. Waarom
dan veel investeren in entrees, is de redenering
geweest.
De ideeën passen in het 15 by 15-programma
van Klaas de Boer, directeur Zuidas Amsterdam.
De gemeente Amsterdam, NS, ProRail en de
stadsregio maken gezamenlijk het project financieel mogelijk. Er komen diverse paviljoens met

winkels aan weerszijden van de beide entrees.
Boven de entrees komen er grote schermen, die
de ingangen van het station markeren.
Het project is voor de gemeente Amsterdam,
NS en ProRail een ideale gelegenheid om de
complexiteit van een samenwerking te toetsen.
Natuurlijk werken verschillende partijen al
samen binnen de Zuidasdok-organisatie. Maar
daarbij gaat het nog steeds over plannen en
papier. Samen buiten aan de slag gaan, is toch
nog iets anders. Het vervangen van de entrees is
niet een heel groot project. Toch is het verre van
eenvoudig. Het verkrijgen van de noodzakelijke
vergunningen blijkt lastig. Dat geldt evenzeer
voor het afstemmen van de bouwactiviteiten
rondom het drukke station. Een snelle realisatie
is belangrijk. De entrees zijn gezien de plannen
met het Zuidasdok per definitie tijdelijk. Dus hoe
eerder de toegangen en bijbehorende paviljoens
opgeleverd worden, hoe groter de mogelijkheden om de investering terug te verdienen.
De gemeente start begin 2011 met het omleggen
van kabels en leidingen en het weghalen van de
brug aan het Mahlerplein. Dit maakt de weg voor
NS vrij om de paviljoens te bouwen. Een deel van
het water aan het Mahlerplein moet verdwijnen
en wordt elders gecompenseerd. De winkels aan
het Zuidplein gaan in februari 2012 open.

EEN OMGEVINGSINITIATIEF
Ondertussen roert de omgeving zich. Dit gebeurt niet door actiegroepen maar - meer in stijl
van de Zuidas - door het uitbrengen van een Manifest. Bewoners uit de omgeving van de Zuidas denken mee over het Dok en de inpassing van infrastructuur in het gebied. Ze hebben zich
in maart 2011 verenigd en mengen zich vanaf dat moment met enige regelmaat in de planontwikkeling. Ze komen met voorstellen voor een volledig bovengrondse infrastructuur en een
aantrekkelijk omgevingsklimaat. Ondergrondse infrastructuur brengt volgens de opstellers
van het Manifest te veel kosten en risico’s met zich mee. Hun alternatief is niet alleen goedkoper en minder risicovol, maar ook beter te faseren, zo vinden de bewoners.
Het blijkt dat de opstellers van het Manifest het ruimtebeslag van de infrastructuur onderschatten. Ze komen na overleg met het projectbureau Zuidasdok tot een nieuw voorstel.
Hierin gaat de A10 ondergronds en blijven de sporen van trein en metro bovengronds.
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EERSTE WAARDESPRONG
Minister Melanie Schultz van Haegen, wethouder Maarten van Poelgeest en DG Ruimte
Chris Kuijpers bezoeken op 14 maart 2011 de
Zuidas. De werkzaamheden voor de (tijdelijke) aanpassingen aan het station zijn op dat
moment in volle gang.

14 maart 2011: Minister Schultz van Haegen
krijgt uitleg van projectdirecteur Zuidasdok
Richard Jorissen. Wethouder Maarten van
Poelgeest is ondertussen in gesprek met Klaas
de Boer, directeur Zuidas. Geheel links Chris
Kuijpers, directeur-generaal Ruimte van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu
(foto Bas Uterwijk)

Projectdirecteur Zuidasdok Jorissen heeft in
deze fase geen goed gevoel over het ontwerpproces. Er wordt weliswaar constructief
samengewerkt, maar hij voelt zich minder
comfortabel over de doorvertaling van de
plannen naar kosten en opbrengsten. De
inkomsten uit de gronduitgifte moeten in de
berekeningen nog steeds een belangrijk deel
van de investeringen dekken. Die vastgoedopbrengsten zijn gezien de crisis echter
steeds minder zeker. Er is ook onzekerheid
over de publieke bijdragen. Het is maar de
vraag of provincie en stadsregio hun eerdere
toezeggingen gestand zullen doen. Het blijft
bovendien stil bij het ministerie van Financiën over een eventuele beperking van de
BTW-druk.

Een tussenrapportage bevestigt de zorgen
van Jorissen. Geen van de als kansrijk getypeerde alternatieven en varianten blijkt financieel haalbaar. Onzekerheid over de inkomsten
uit de gronduitgifte is zoals verwacht de grootste oorzaak. En dan gaat het er in de rapportage
nog niet eens om óf er opbrengsten kunnen worden ingeboekt. De locatie blijft - zeker op de
langere termijn – aantrekkelijk. Europees gezien zijn de grondprijzen ook niet overvraagd.
De onzekerheid zit vooral in het moment waarop de inkomsten realiseerbaar zijn. De kantorenmarkt komt in 2011 immers nagenoeg tot stilstand. Dit zorgt voor een tragere gronduitgifte in de Flanken van de Zuidas. Daardoor wordt de later geplande gronduitgifte op het Dok
concurrerend met die in de Flanken. De toegezegde bijdragen van de overheden zijn het enige
wat er overblijft aan ‘zekere’ inkomsten. Op de zekerheid van aanvullende inkomsten vanuit
gronduitgifte op een Dok kan steeds minder worden gerekend. En de beschikbare overheidsbijdragen zijn niet toereikend om de kosten van de onderzochte alternatieven en varianten te
dekken.
De projectorganisaties Zuidas en Zuidasdok introduceren daarom het begrip ‘Eerste Waardesprong’. Het is een voorstel om met de beschikbare overheidsbijdragen de eerste stappen
van het Dok te realiseren. Deze middelen maken het onder de grond brengen van de A10
mogelijk. Bovenop deze tunnels kunnen met de overheidsgelden een busstation en tramhaltes komen. Er is bij de Eerste Waardesprong (nog) geen geld om het trein- en metrostation
uit te breiden. Maar een uitbreiding naar zessporigheid stond toch al ter discussie. Met het
ondergronds brengen van de A10 verdwijnt de huidige inklemming van het station tussen de
snelweg. Uitbreiding kan in de toekomst dus altijd nog plaatsvinden.
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Het idee van de Eerste Waardesprong leidt tot zeer negatieve reacties in de begeleidingsgroep. Dit is de ambtelijke voorpost voor het Opdrachtgeversoverleg. Vooral de rijkspartijen
roeren zich. Ze vallen al over de term Eerste Waardesprong. Die suggereert dat partijen zich
nu reeds verbinden aan volgende investeringen. Aan het capaciteitstekort in het station wordt
in het voorstel immers niets gedaan. Het Rijk ziet dit als een zogenoemde ‘camel’s nose’. Dat
is een metafoor voor een toezegging of besluit waarvan pas later blijkt dat het veel verder
strekt dan aanvankelijk is voorzien. “When a camel sticks its nose under your tent, problably
the rest of its body soon wil follow....” Het ministerie van Infrastructuur en Milieu voelt niets
voor dergelijke salamitactiek. Met het geld dat nu beschikbaar is voor het Zuidasdok, moet het
voorlopig klaar zijn. Dan zijn eerst weer andere projecten aan de beurt.
Dat voor de Eerste Waardesprong ‘spoorgeld’ moet worden besteed aan het ondergronds
brengen van de A10, is ook een brug te ver voor het ministerie. De argumentatie dat de investeringen voor de A10 mede nodig zijn om het station te ontdoen van zijn huidige inklemming
en het ondergronds brengen van de A10 latere stationsuitbreiding mogelijk maakt, overtuigt
de sceptici niet. Ook het Centraal Planbureau gaat in deze periode uit van een ‘enge’ definitie
van de waarde van een ondergrondse A10. Het leidt (wederom) tot een negatieve kosten-batenanalyse voor het Zuidasdok.

HET ROER OM?
De tussenbalans voor de alternatieven en varianten is er niet positiever op geworden als
het volgende bestuurlijk overleg op 23 juni 2011 nadert. Ook de bestuurders zullen moeten
concluderen dat de onderzochte opties niet haalbaar zijn. Het gat tussen de noodzakelijke
investeringen (tussen de 2,5 en 3,5 miljard euro) en de publieke dekking is onoverbrugbaar.
Rekenen met omvangrijke opbrengsten uit gronduitgifte is in deze tijd van crisis niet langer
gerechtvaardigd. In de aanloop naar het bestuurlijk overleg komt daarom de vraag op wat er
dan wél mogelijk is met de beschikbare overheidsbijdragen.
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Juni

Tussenbalans. Bestuurlijk overleg waarbij wordt vastgesteld dat de zessporige alternatieven en de viersporige varianten met kosten tussen 2,5 en
3,5 miljard euro, door de beperkt beschikbare overheidsbijdragen en het
wegvallen van de private bijdragen, bij lange na niet haalbaar zijn.
Deze varianten en alternatieven worden niet langer onderzocht.
Zoekrichting betreft een drietal ‘arrangementen’. Het doel: met de beschikbare bijdragen van het Rijk, de provincie, de stadsregio en Amsterdam (circa
1,1 miljard euro) zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de actuele
opgave van de A10, de Openbaar Vervoer Terminal, het trein-/metrostation
en de stad. Een maximum budget van 1,4 tot 1,5 miljard euro zal worden
gehanteerd.

Juni

Amsterdam halveert de bijdrage aan het Zuidasdok met als argument dat
indien de ambities voor de helft worden gerealiseerd (slechts ondergrondse
A10), dat impliceert dat ook de bijdrage vanuit Amsterdam wordt bijgesteld.

Juli

Terugkoppeling vanuit bestuurlijk overleg Amstelveenlijn. Naast doortrekking Noord/Zuid metrolijn naar Amstelveen, worden regiotram en stadstram
als serieuze alternatieven benoemd.
Dit heeft directe impact op de mogelijkheden van de Middellange Termijn-voorstellen.

Oktober

Bezoek Kamerleden.

November

Opdrachtgeversoverleg met presentatie van het Integraal Ontwerp en een
zogenaamde ‘menukaart’.
Deze menukaart biedt - analoog aan de periode Brinkman (2004) - een
onderscheid tussen een ‘baseline’ en mogelijk bij te bestellen opties. Het benodigd budget voor de baseline is 1,4 miljard euro. De beschikbare middelen
reiken niet verder dan circa 1 miljard euro. Het Rijk en Amsterdam moeten in
onderhandeling treden.
Aan de zijde van Infrastructuur en Milieu wordt serieus werk gemaakt van
de terugvaloptie (Dijkvariant). In de onderlinge afstemming blijkt grote onduidelijkheid te bestaan over de noodzakelijke investeringen in geval van een
bovengrondse uitbreiding van infrastructuur. Daardoor lopen de opvattingen
over de kosten van de terugvaloptie sterk uiteen.

December

Informeren van de raadscommissies in Amsterdam.
Hoewel de commissies door de wethouders op de hoogte zijn gehouden van
de ontwikkelingen, moeten zij van ver komen. De plannen voor de Middellange Termijn worden toegelicht.
Amsterdam en Almere stellen in de voorbereiding op het bestuurlijk overleg
van 12 december tussen burgemeester Van der Laan en SG Infrastructuur en
Milieu Siebe Riedstra voor om een aantal regionale kwesties die nog spelen,
te combineren. Door vervolgens te schuiven met rijksbudgetten voor al deze
projecten, kan het financiële gat voor het Zuidasdok worden gedicht. Deze
interventie valt niet in goede aarde in Den Haag. Amsterdam moet zelf over
de brug komen. Het geplande bestuurlijk overleg wordt uitgesteld.
Duidelijk wordt dat - wil het Rijk in beweging komen - Amsterdam minstens
50 miljoen euro extra bij moet dragen. Dit gaat ver boven het mandaat dat de
wethouders van de Raad hebben gekregen. Uiteindelijk weet Amsterdam het
extra geld bijeen te brengen.

2012

Februari

Tweemaal bestuurlijk overleg.
Qua verdeling van de bijdragen zijn de bestuurders het eens. In totaal is
1,385 miljard euro beschikbaar. Uitwerking is nog nodig van de inpassing van
de A10, de robuustheid van het station, de verwerving van de parkeergarages en de risicoverdeling in het algemeen. Een bestuursovereenkomst zal
worden opgesteld.

9 Juli

Voorkeursbeslissing.
De bestuursovereenkomst wordt getekend door Melanie Schultz van Haegen
(minister van Infrastructuur en Milieu), Elisabeth Post (gedeputeerde van de
provincie Noord-Holland), Michel Bezuijen (portefeuillehouder Verkeer van
de stadsregio) en Maarten van Poelgeest (wethouder van Amsterdam).

12 Juli

Beslissing minister Schultz van Haegen over de aanpassing van de knooppunten Amstel en Nieuwe Meer t.b.v. de ontvlechting tussen doorgaand en
bestemmingsverkeer op de A10 Zuid (investering 320 miljoen euro).
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Het is nog niet zo lang geleden dat minister Schultz van
Haegen is geïnformeerd over de ambities en plannen voor
het Zuidasdok. Op 23 juni 2011 zal ze voor het eerst in haar
rol als minister een bestuurlijk overleg over dit project
bijwonen. Maar in de aanloop naar het bestuurlijk overleg
ontstaat er bij het projectbureau Zuidasdok een steeds onbehaaglijker gevoel over de haalbaarheid van het project.
Een van de belangrijkste adviezen van de Commissie Elverding is immers om niet te blijven studeren op onhaalbare en onbetaalbare plannen. Dat lijkt nu wel te gebeuren.
De rekensommen zijn nog steeds gebaseerd op oude aannames en gedachten die voor een puur publieke business
case niet haalbaar zijn. Zeker niet in deze tijd. De opbrengsten uit de gronduitgifte voor het vastgoed op het Dok
en vooral het moment waarop ze worden gerealiseerd, zijn
al fors bijgesteld. Toch zijn ze nog steeds te optimistisch
en blijven ze een behoorlijke drager van het project. Bij
de financiering wordt bovendien nog steeds uitgegaan van
toezeggingen die Gerrit Zalm als minister van Financiën
deed in de tijd dat zijn ministerie aandeelhouder in een N.V.
wilde worden. Zalms opvolgers hebben faciliteiten als een
gelimiteerde BTW-afdracht nooit herbevestigd. En inmiddels heeft het project een andere structuur gekregen na
het afscheid van de privaten. Samengevat zijn de kosten ondanks versobering van de plannen - nog steeds te hoog.
Tegelijkertijd zijn de opbrengsten lager dan ooit. Er bestaat
dus een enorm gat tussen ambities en mogelijkheden.
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GAME OVER?
De uitkomst laat zich raden als de tussenbalans van projectdirecteur Zuidasdok Richard
Jorissen wordt besproken tijdens het bestuurlijk overleg. De bestuurders komen eensgezind
tot de onvermijdelijke conclusie: er is in geen van de onderzochte alternatieven en varianten
sprake van een “haalbare business case en acceptabele risicoverdeling”. Er is niet alleen
een financieringsprobleem. Het is ook nog steeds niet duidelijk wie de risico’s van bebouwing
boven de tunnels moet dragen.
Het spel is daarmee over, geheel conform de aanbevelingen van de Commissie Elverding. Of
toch niet? Want aan de ene kant besluiten de bestuurders dat door het ontbreken van enig
zicht op afdoende financiering verder studeren op de voorgestelde alternatieven en varianten
niet zinvol is. Aan de andere kant dragen ze de projectorganisatie echter op om te onderzoeken wat er wel kan voor het beschikbare geld. Het motto: “Als het niet kan zoals het moet, dan
moet het maar zoals het kan.”
Wat kan er dan? De betrokkenen werpen een blik op de in 2006 toegezegde financiële bijdragen van Rijk, provincie, stadsregio en de gemeente Amsterdam. Er valt ruim 1,1 miljard euro
te besteden. Die bijdragen zijn op 28 januari 2010 in de rapportage van Dirk Jan van den Berg
nog eens bevestigd. Meer geld lag er toen niet in het verschiet. Tijdens het bestuurlijk overleg van juni 2011 komt er beweging in dit standpunt. De bestuurders gaan zo ver dat ze een
richtbedrag van 1,4 tot 1,5 miljard euro meegeven aan de projectorganisatie. Er is geen plaats
voor wensdenken, benadrukken ze. Maar als de plannen voldoende tegemoetkomen aan de
vereisten van alle betalende partijen, dan moet een dergelijk bedrag te halen zijn uit verdere
onderhandeling. De projectorganisatie krijgt kortweg de opdracht om een nieuwe balans te
vinden tussen drie factoren:
• Moeten (de zaken die echt noodzakelijk zijn, in combinatie met de functionele eisen);
• Willen (de ambities);
• Kunnen (de beschikbare financiën en aanvaardbare risico’s).
Het gaat dus om het vinden van een balans tussen de ambities, de eisen waaraan je hoe dan
ook (op basis van die ambities) moet voldoen en - last but not least - de mogelijkheid om daarvan de kosten en de risico’s te dragen.
De bestuurders vragen het projectbureau Zuidasdok om een overzichtelijk aantal scenario’s
uit te werken. De projectorganisatie bekijkt diverse mogelijkheden. De projectmedewerkers
stellen al snel vast dat alle scenario’s toch zullen moeten uitgaan van een ondergrondse A10.
Deze maatregel ontdoet het station van zijn huidige inklemming. Daarmee schept ze ruimte om de stationsomgeving in te richten en het station in de toekomst te kunnen uitbreiden.
Het ondergronds brengen van de A10 betekent wel dat het leeuwendeel van het richtbudget
al bestemd is. Het idee om alleen de zuidelijke baan van de A10 richting knooppunt Amstel
ondergronds aan te leggen, valt snel af. Hiervoor is er geen draagvlak bij Rijkswaterstaat en
het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De vrees bestaat dat deze deeloplossing zich zal
ontpoppen als een ‘camel’s nose’. De aanpak van de noordelijke baan richting Schiphol zou
hierna waarschijnlijk weer snel op de agenda komen, zo is de verwachting.
Het helemaal ondergronds brengen van de A10 lijkt veel op de in het voorjaar geopperde Eerste Waardesprong. Het biedt een toekomstvaste oplossing voor de A10, de openbare ruimte
en de bussen en de trams, zo redeneert de projectorganisatie. Om aan de wensen van alle betalende partijen tegemoet te komen, moet ook de capaciteit van het station worden vergroot.
Maar geld om het station ingrijpend aan te pakken, is er niet.
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De pijn zit op dat moment vooral bij de gemeente Amsterdam. Alle infrastructuur in een ondergronds Dok: dat is met de maximaal beschikbare 1,5 miljard euro definitief van de baan. De
barrière in de stad kan dus niet meer volledig worden geslecht. ProRail (en op de achtergrond
NS) moet ook slikken. Want er is te weinig geld voor een nieuw station. Zelfs als de trein- en
metrosporen en het station geheel of gedeeltelijk bovengronds blijven.

BESCHIKBARE MIDDELEN VOOR HET STATION
Er hangt al een flink prijskaartje aan de voorbereidende werkzaamheden om de A10 ondergronds te brengen. Het kost circa 200 miljoen euro om het tracé aan weerszijden van
de bestaande dijk vrij te spelen. Dit bedrag is onder andere nodig om kabels en leidingen te
verleggen, vervangend oppervlaktewater te realiseren en in de weg staande parkeergarages
aan te kopen en te slopen. Last but not least, van dit geld wil de projectorganisatie een grote
fietsenstalling onder het Mahlerplein realiseren. Het bouwen van de A10-tunnels en het erin
brengen van de weginfrastructuur kost vervolgens ruim een miljard euro. Bij dit bedrag zijn
de vereiste tunnelinstallaties inbegrepen. Voor de aanpak van het station is daardoor niet
veel geld beschikbaar. Toch bestaat er een grote behoefte om de capaciteit uit te breiden.
De projectorganisatie heeft het gevoel dat ze met een halfgevulde portemonnee een volledig
boodschappenlijstje moet afwerken.
En de opgave wordt al snel nog complexer. Een week na het bestuurlijk overleg laat de gemeente weten dat ze - anders dan het Rijk veronderstelt op basis van gemeentelijke bijdragen
aan eerdere plannen - niet bereid en in staat is 300 miljoen euro bij te dragen. De ambitie van
de Zuidas wordt immers ook maar voor de helft gerealiseerd, stelt Amsterdam. Het is een onaangename boodschap voor het Rijk. Geen wonder dus dat ze aanvankelijk helemaal verkeerd
valt. Pas later - als de emoties wat zijn gezakt - beseft ook Den Haag dat een dergelijk bedrag
onmogelijk door de gemeenteraad heen zou komen. De pijn dat de maaiveldstad en het
slechten van de barrière niet meer haalbaar zijn, is groot onder de raadsleden. Temeer omdat
het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt dat het voorlopig bij dit besluit moet kunnen
blijven. Er is dus geen garantie voor latere doorontwikkeling en verdere rijksinvesteringen. De
gemeenteraad heeft bovendien al meer dan tien jaar geleden besloten dat een Amsterdamse
bijdrage alleen zou gelden voor een volledig ondergronds Dok.
De Amsterdamse wethouders Van Poelgeest van Ruimtelijke Ordening en Wiebes van Verkeer,
Vervoer en Infrastructuur moeten zelfs alle zeilen bijzetten om de Raad te overtuigen van een
bijdrage van 150 miljoen euro. Voor de projectorganisatie rest nu een richtbudget van nog
geen 1,4 miljard euro.

DRIE ARRANGEMENTEN
De projectorganisatie verkent drie varianten. Ze noemt deze ‘arrangementen’. Een belangrijk verschil tussen de arrangementen zit in de vrijheidsgraden ten aanzien van de Amstelveenboog. Deze Amstelveenboog is de tunnel waarmee sneltram 51 vanaf de dijk bij station
Amsterdam Zuid een haakse bocht kan maken en als tram over het maaiveld richting Amstelveen kan rijden. Lijn 51 is een bijzondere verbinding. Ondanks het feit dat ze pas sinds 1990 in
gebruik is, is het materieel al verouderd en aan vervanging toe. Lijn 51 maakt door haar samenloop met de metro’s ook het hele metrosysteem kwetsbaar. Met de komst van de Noord/
Zuidlijn wordt het logisch om over te stappen van en op deze metrolijn bij station Amsterdam
Zuid. Er is discussie of lijn 51 dan nog steeds door kan rijden naar Centraal. De stadsregio en
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Amstelveen studeren op de mogelijkheid om de Noord/Zuidlijn door te trekken naar Amstelveen. Maar dat blijkt onoverkomelijk duur.
Bij het eerste arrangement zal de huidige Amstelveenboog gehandhaafd blijven en kan lijn 51
het station op dijkniveau blijven aandoen. Er valt bij dit arrangement weinig te sleutelen aan
het station. De Amstelveenboog houdt de ligging van de perrons in gijzeling.
Het tweede en derde arrangement gaan uit van de ontwerpvrijheden die ontstaan als de Amstelveenboog zou komen te vervallen. Bij het tweede arrangement worden de metroperrons
‘omgeklapt’ en verplaatst naar de westzijde van de huidige Minerva-as. Dit schept ruimte om
een tweede stationstoegang voor trein en metro te realiseren aan de Parnassusweg. Reizigers kunnen zo beter over het station en de perrons worden verdeeld. Tegelijkertijd is het de
bedoeling om perrons, trappen en roltrappen te verbreden. Ook hierdoor kan de capaciteit
van het station flink worden uitgebreid.
Het derde arrangement gaat eveneens uit van het in westelijke richting verschuiven van de
metroperrons. Maar deze ingreep gaat nog veel verder. Bij het derde arrangement wordt de
stationspassage door de Minerva-as volledig op de schop genomen en verbreed tot ongeveer
vijftig meter. Deze stationspassage verbindt het noordelijke en zuidelijk deel van de Zuidas
met elkaar. De kosten voor nieuwe constructies zijn bij deze variant echter veel hoger dan
bij arrangement 1 en 2. Ook zijn er omvangrijkere buitendienststellingen van trein en metro
nodig tijdens de bouw. Het derde arrangement kost hierdoor al snel 50 tot 100 miljoen euro
extra ten opzichte van de beide andere arrangementen.
De drie arrangementen
Met Amstelveenboog

Dijkniveau

Straatniveau

Zonder Amstelveenboog

Dijkniveau

Straatniveau

Dijkniveau

Straatniveau
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INPASSEN VAN DE ‘SWITCH’ IN LOPENDE PLANOLOGISCHE PROCEDURES
De ‘switch’ van kansrijke alternatieven en varianten naar minder ingrijpende arrangementen,
levert de projectorganisatie ook enkele procedurele hoofdbrekens op. De procedures voor
PlanMER en Structuurvisie liepen immers al toen de omslag noodzakelijk bleek. Sterker nog,
de onderzoeken die voortvloeien uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, zijn op dat moment
al bijna gereed. Ze zijn echter gebaseerd op alternatieven en varianten die niet te financieren
zijn. De alternatieven geven nog steeds wel zicht op ambities voor de lange termijn, maar kunnen niet meer dienen als basis voor een investeringsbeslissing. Elverding geeft immers aan
dat je slechts alternatieven moet uitwerken waarvoor de financiën geregeld zijn.
De projectorganisatie vindt de oplossing in het benoemen van een ‘Middellange Termijn’
(MLT). Dit is een beoogde investeringsbeslissing volgend uit een keuze voor een van de arrangementen. Deze Middellange Termijn-beslissing biedt doorzicht op de lange termijn alternatieven, zonder dat hier nu al besluitvorming over hoeft plaats te vinden. De Middellange
Termijn-oplossing mag de lange termijn alternatieven niet onmogelijk maken, is het uitgangspunt. De bestuurders van de bij het Zuidasdok betrokken partijen omarmen dit uitgangspunt
later ook.

KEUZE TUSSEN DE DRIE ARRANGEMENTEN
De projectorganisatie Zuidasdok is inmiddels druk bezig met de inhoudelijke uitwerking
van de drie arrangementen. Loopstroomberekeningen maken duidelijk dat het station al
in 2020 door de capaciteitsgrenzen schiet. Door te grote aantallen reizigers zal er dan een
onverantwoorde drukte ontstaan bij de (rol-)trappen en in de stationspassage. Arrangement
1 lost dit probleem niet op. De afweging tussen arrangement 2 en 3 draait om de zwaarte
van de ingreep aan het station. Arrangement 2 behelst een relatief overzichtelijke ingreep
met beperkte kosten en beperkte overlast. Aard en duur van de buitendienststellingen kan
beperkt blijven. Arrangement 3 is qua impact vergelijkbaar met de verbouwing van station
Rotterdam Centraal. Het ‘oprekken’ van de stationspassage onder de sporen tot circa vijftig
meter breedte, is een ingrijpende operatie. Sporen moeten hiervoor langdurig buiten gebruik
worden gesteld. Projectmedewerkers vragen zich bovendien af of een dergelijke ingreep voor
de Middellange Termijn de doorontwikkeling naar een eventueel toekomstig nieuw station niet
in de weg gaat zitten. Met andere woorden: heeft zo’n zware ingreep niet de consequentie dat
sporen en station nooit meer ondergronds worden gebracht?
De afweging tussen de arrangementen wordt minder complex als de Stuurgroep Ombouw
Amstelveenlijn besluit een nieuwe, hoogwaardige tramverbinding (HTV) als uitgangspunt te
nemen. Voorwaarde is wel dat deze dicht bij de stationsingang van Amsterdam Zuid kan aanlanden, zodat de overstap van reizigers naar trein en metro zo kort mogelijk is. Voor de Zuidas
is dit van belang omdat de Amstelveenboog daardoor kan komen te vervallen.
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ONTWIKKELING AMSTELVEENLIJN (13 JULI 2011)
Melding in het Managementteam van het
Zuidasdok op 13 juli 2011: “Bestuurlijk overleg
heeft plaatsgevonden over het project Ombouw
Amstelveenlijn. Daar is de optie om lijn 51 om te
bouwen tot doortrekking van de metro Noord/
Zuidlijn naar Amstelveen niet afgevallen, wel zijn
andere opties zoals een regiotram of stadstram
tot serieuze alternatieven benoemd.
De betrokken bestuurders hebben aangegeven
dat het project Zuidasdok als ontwerpuitgangspunt voor het Middellange Termijn-alternatief
geen rekening hoeft te houden met een nieuwe
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metroboog naar Amstelveen en ook niet met de
huidige boog van lijn 51 naar Amstelveen. Wel
dient Zuidasdok in de MLT uit te gaan van een
hoogwaardig (regio-)tram-achtig systeem dat
een compacte overstap heeft op bus en metro,
nabij de entree van het station Amsterdam Zuid.
Concreet betekent dit dat het Zuidasdok geen
boog hoeft op te nemen, maar wel een hoogwaardige regiotram op het dak van de toekomstige A10-tunnel en een dubbelsporige aanlanding van de Noord/Zuidlijn.”

Het vervallen van de Amstelveenboog betekent dat er meer ruimte beschikbaar komt rondom station Amsterdam Zuid. Het wordt mogelijk de metroperrons gunstiger in het station te
plaatsen. Er komt nu ook plaats vrij om de Noord/Zuidlijn dubbelsporig te laten aanlanden.
Station Amsterdam Zuid blijft voorlopig het kopstation van deze nieuwe metro. Dat zal pas
veranderen als er in de toekomst een besluit genomen wordt over verdere doortrekking naar
Amstelveen en/of naar Schiphol. Beide opties blijven open.
De afweging gaat nu voor de projectorganisatie tussen arrangement 2 (beperkte stationsaanpak) en arrangement 3 (ingrijpende stationsaanpak). Aanvankelijk lijkt arrangement 2
het te moeten afleggen. De bestaande passage lijkt te krap om ruimte te bieden aan zowel
de stationsentree als de interwijkverbinding. Maar nader onderzoek leert dat de onderdoorgangen van de A10 de belangrijkste beperkingen in de huidige stationspassage vormen. Deze
onderdoorgangen vervallen zodra de weg ondergronds gaat. De ruimte onder de trein- en
metrosporen in de passage is aanzienlijk ruimer. Nu wordt deze ruimte deels opgevuld door
de vestigingen van Burger King, AKO, Etos en andere stationsvoorzieningen. Het is mogelijk om deze functies te verplaatsen en daarmee uit de passage te halen. De doorgang in de
passage kan dan circa 22 meter worden - zonder zware ingrepen aan de draagconstructies
van de sporen en de perrons. Door het slopen van de onderdoorgangen onder de A10 wordt de
passage ook nog eens een derde korter dan in de huidige situatie.
De projectorganisatie rekent en komt met een voorstel voor de Middellange Termijn op basis
van arrangement 2. Het ondergronds brengen van de A10 en het vrijspelen van het stationsgebied, zijn hierbij inbegrepen. Maar het station wordt in het voorstel ook aangepast en op
onderdelen uitgebreid. Het kan daarmee de groei in het reizigersverkeer opvangen.
De passage wordt dus breder, de perrons worden verbreed en de trappen en roltrappen
worden aangepast. Toch blijft ProRail met een kater zitten. Het is behoorlijk slikken om de
ambitie voor een nieuw station achter de horizon te zien verdwijnen. En dat terwijl Amsterdam Zuid een van de Nieuwe Sleutelprojecten is en daarmee ‘familie’ van de nieuwe stations
van Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Arnhem. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu
benadrukt keer op keer dat het wel eens bij deze beslissing kan blijven. ProRail vertaalt dit in
een opdracht om de doorgroei van het station tot 2030 onder alle omstandigheden mogelijk te
maken. Latere verzoeken om de capaciteit aan te passen, zullen immers onbespreekbaar zijn
voor het ministerie.

Zoals eerder gesteld is het erg belangrijk dat het gekozen arrangement voor het Zuidasdok
alle betrokken overheden voldoende bedient. Niet in de laatste plaats omdat zij hun financiële
bijdragen moeten kunnen rechtvaardigen richting hun ‘achterban’. Bij arrangement 2 wordt
aan deze voorwaarde voldaan. De stadsregio – en in haar kielzog de provincie Noord-Holland
– worden bediend met een volwaardige Openbaar Vervoer Terminal. Deze biedt goede aansluitingen voor trams en bussen, direct bij het trein- en metrostation. Ook de Noord/Zuidlijn
kan straks dubbelsporig aanlanden op station Amsterdam Zuid. Dit maakt het mogelijk om
met hogere frequentie dan eerder voorzien te gaan rijden bij de opening van deze metrolijn.
Hiermee is uiteraard ook de gemeente Amsterdam zeer verguld.
Amsterdam krijgt brede stationsstraten ten noorden en ten zuiden van het station. Bovendien
bestaat er straks de mogelijkheid om allerhande stationsfuncties te realiseren vlakbij de
stationsentrees. Hieronder vele fietsenstallingsplaatsen – nodig om ‘verrommeling’ rond het
station te voorkomen – en taxistandplaatsen. De extra openbare ruimte rond het station vormt
een welkome toevoeging aan het centrum van de Zuidas. Maar wellicht het allerbelangrijkste vanuit Amsterdams perspectief is de tunnel voor de A10. Eindelijk kan het ‘slot’ af van de
stedelijke ontwikkeling op de Zuidas. Huidige beperkingen op geluids- en milieugebied zullen
immers wegvallen. Dat maakt veel meer woningbouw mogelijk in het centrum van de Zuidas.
Grootschalige woningbouw zorgt weer voor de komst van stedelijke voorzieningen als winkels
en allerhande sociaal-maatschappelijke functies. Denk bijvoorbeeld aan tandartsen, zorgkantoren, fysiotherapeuten, scholen, enzovoort. De transformatie van kantorenlocatie naar een
nieuw stedelijk centrum met gemengde functies, kan daarmee eindelijk gestalte krijgen.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt bediend met een ondergrondse A10 die
wordt uitgebreid tot zes rijstroken in beide richtingen. Deze uitbreiding is cruciaal voor het
bereikbaar houden van de Noordvleugel van de Randstad. Ook het aangepaste treinstation dat de doorgroei naar 2030 aan kan – is belangrijk voor het ministerie. Bovendien komt er na
het ondergronds brengen van de A10 ruimte vrij aan de zuidzijde van het Dok. Hier kunnen ooit
nog extra sporen komen als daar behoefte aan ontstaat.
De projectorganisatie maakt na de zomer van 2011 nut en noodzaak van de plannen verder expliciet. Bestuurders kunnen de besluiten nemen, maar de achterban en omgeving moeten wel
van de noodzaak worden overtuigd. Anders komt alles toch nog op losse schroeven te staan
en houd je in deze crisistijd een dergelijk besluit niet overeind.
De projectorganisatie laat diverse onderzoeken uitvoeren voor het PlanMER en de kosten-batenanalyse. Verkeersonderzoek, loopstroomonderzoek, onderzoek naar milieuconsequenties:
het is maar een greep uit de studies.

KNOOPPUNTEN AMSTEL EN NIEUWE MEER
De projectorganisatie laat ook de groeicijfers van het autoverkeer nogmaals doorrekenen.
Heikel punt is daarbij altijd het simulatiemodel dat gehanteerd wordt. Deze modellen voor
vervoersprognoses zijn voortdurend in ontwikkeling. En nieuwe berekeningen geven vaak
nieuwe uitkomsten. Het heeft er dikwijls toe geleid dat uitbreidingsplannen voor infrastructuur strandden bij de Raad van State. De reden: gehanteerde verkeersberekeningen voor de
onderbouwing van nut en noodzaak van uitbreidingen waren niet consistent met berekeningen met behulp van oudere modellen. Voor de A10 Zuid die door de Zuidas loopt, blijkt dat
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uitbreiding van de wegcapaciteit hoe dan ook noodzakelijk is. Anders komt de doorstroming
in gevaar. Toch tonen modellen ook aan dat die doorstroming er niet komt als er alleen extra
asfalt wordt neergelegd. Invoegend en uitvoegend autoverkeer van de op- en afritten bij de VU
(S108) en RAI (S109) doet namelijk een groot deel van de wegcapaciteit op de rijbanen van de
A10 Zuid teniet. Daar komt bij dat bij knooppunt Amstel de A2 en de A10 Oost samenkomen. Bij
knooppunt Nieuwe Meer zijn dat de A4 en de A10 West. Hiervandaan gaat zowel doorgaand als
bestemmingsverkeer vervolgens verder over de A10 Zuid. Met alle drukte en opstoppingen die
dit met zich meebrengt.
Het is voor Rijkswaterstaat aanleiding om aanvullend onderzoek te starten naar het scheiden
van doorgaand en bestemmingsverkeer op en rondom de A10 Zuid. Rijkswaterstaat heeft ook
voor deze oplossing gekozen bij Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Den Bosch. Dit onderzoek
valt niet onder de verantwoordelijkheid van het projectbureau Zuidasdok. Toch anticiperen de
ontwerpers van de A10-tunnels wel op een mogelijke scheiding van doorgaand en bestemmingsverkeer.

OPNIEUW ONZEKERHEID
Het aansturen op een beslissing voor de Middellange Termijn doet op dat moment nog steeds
pijn in Amsterdam. Het projectbureau Zuidas heeft namens de gemeente jarenlang met alle
middelen gestreden voor de hoogste ambities. Het was al die tijd alles of niets. Vanuit dat
perspectief is het niet vreemd dat de MLT-beslissing in de hoofdstad een slap compromis lijkt.
Maar op de keper beschouwd zijn de verworvenheden van de te nemen beslissing niet gering.
Zeker in deze tijd is een besluit om de A10 ondergronds te brengen al een indrukwekkend resultaat. Dat vinden vele hoofdrolspelers die in de voorafgaande jaren betrokken waren bij het
Zuidasdok. Rabo-directeur Jaap Korf stelt: “Je creëert een nieuwe realiteit. Als dit lukt, is het
fantastisch. Dan kun je later alsnog zien of er een markt is voor ondergrondse oplossingen
voor de sporen met vastgoed erbovenop. Feitelijk koop je tijd om later ook nog te beslissen…”
Ook Amsterdam beseft steeds meer dat de MLT-beslissing een goed resultaat kan zijn. Maar
de offers die worden gevraagd, zijn groot. De benodigde bijdragen liggen nog honderden
miljoenen hoger dan de gelden die met veel pijn en moeite zijn toegezegd voor een in Amsterdamse ogen uitgekleed Dok. Amsterdam ziet geen mogelijkheden er zelf een schepje bovenop
te doen. Veel vertrouwen in extra bijdragen van rijkszijde, is er evenmin. Bovendien moeten er
nog afspraken worden gemaakt over de risicoverdeling. De Amsterdamse ambtenaren zijn er
ook daarom nog niet gerust op. De gemeenteraad is door de ervaringen met de Noord/Zuidlijn
huiverig voor risico’s bij grote projecten. Zeker als het tunnelprojecten betreft.
Een delegatie van parlementariërs brengt op 28 oktober 2011 een bezoek aan Amsterdam.
Bij de ontvangst zegt burgemeester Eberhard van der Laan in aanwezigheid van de meeste
Amsterdamse wethouders: “Decennialang heeft Amsterdam baat gehad bij het rijksbeleid.
Dat heeft ons geen windeieren gelegd… Amsterdam gaat nu terugbetalen…” De boodschap is
niet alleen een signaal richting Den Haag, maar ook richting de wethouders. Het is belangrijk
dat de neuzen dezelfde kant op staan. Zodat er knopen doorgehakt kunnen worden en het Dok
geregeld wordt.
Er ontstaat steeds meer onrust in de projectorganisatie als de jaarwisseling in zicht komt. De
projectmedewerkers sleutelen druk aan de plannen. Tegelijkertijd is er geen zicht op onderhandelingen tussen de betrokken overheden over de noodzakelijke extra financiële bijdragen.
Deze onderhandelingen waren in juni 2011 toegezegd tijdens het bestuurlijk overleg. Ook over
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de wijze waarop de risico’s worden verdeeld, is er nog geen duidelijkheid. Wie draait ervoor op
als de tunnels toch weer duurder worden door extra eisen of tegenvallers tijdens de bouw? De
projectorganisatie is bang dat extra bijdragen gepaard zullen gaan met ‘bijbestellingen’: extra
wensen en eisen voor het Dok. Er ligt dan wel meer geld op tafel, maar de plannen worden als
gevolg van die bijbestellingen tegelijkertijd ook duurder. Zo los je een financieel gat niet op.
De projectorganisatie doet daarom een poging om de bestuurders van Rijk, regio en stad aan
de onderhandelingstafel te brengen. Dat doet ze door het verschil tussen wensen en middelen
inzichtelijk te maken voor deze bestuurders.

START VAN DE ONDERHANDELINGEN
De projectorganisatie presenteert haar Integraal Ontwerp tijdens het ambtelijk Opdrachtgeversoverleg van 15 november 2011. Dit gebeurt op basis van een zogenaamde ‘menukaart’.
Deze menukaart maakt onderscheid tussen een ‘baseline’ en eventuele aanvullende opties.
Bestuurders kunnen zo zelf zien dat bijbestellingen ook extra bijdragen vragen. Extra bijdragen bovenop het financiële gat dat sowieso nog moet worden gedicht.
De berekeningen sluiten aanvankelijk op ruim 1,5 miljard euro voor alleen de baseline. Dit is
volgens projectdirecteur Zuidasdok Richard Jorissen te ver van het richtbudget van ongeveer
1,4 miljard euro. Dit betekent dat er besparingen nodig zijn. Rijkswaterstaat stelt voor de tunnels in te korten. Dat kan een bezuiniging van 100 tot 150 miljoen euro betekenen. Amsterdam
protesteert hiertegen. Toch wordt deze besparing inzichtelijk gemaakt. De verkorte tunnels
krijgen een plek in de baseline.
Aan de baseline hangt dan een kostenplaatje van 1,385 miljard euro. De betrokken overheden hebben tot dan toe een kleine één miljard euro toegezegd. Het is de bestuurders nu wel
duidelijk dat er verdere onderhandelingen nodig zijn. Het eerste overleg tussen de directeuren-generaal van de betrokken ministeries en wethouders van Amsterdam levert niet veel op.
Volgens wethouders Maarten van Poelgeest en Eric Wiebes is de toegezegde 150 miljoen euro
het maximum voor Amsterdam. Hier valt verder niet over te onderhandelen. De gemeenteraad biedt daar geen ruimte toe.
De rijkspartijen verwachten echter wel degelijk een extra bijdrage van Amsterdam. Onderzoeken van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en extern bureau Fakton tonen
aan dat de Zuidas nog steeds volop ontwikkelingspotentie heeft. De economische en vastgoedcrises doen daar niet aan af. Het Rijk kan Amsterdam met deze onderzoeken vooralsnog
niet vermurwen om de portemonnee te trekken. De gegevens helpen de wethouders wel de
dan al toegezegde Amsterdamse bijdrage van 150 miljoen euro te onderbouwen richting de
gemeenteraad. Deze bijdrage moet immers worden terugverdiend door de gronduitgifte in de
Zuidas.

TERUGVALOPTIE NIET VAN DE BAAN?
De Amsterdamse starheid in de onderhandelingen leidt tot de conclusie bij het Rijk dat de
koers nog steeds niet gelopen is. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu maken daarom serieus werk van de terugvaloptie. Het Dijkalternatief – waarbij alle
infrastructuur op de dijk blijft – is veel goedkoper dan ondergrondse alternatieven, zo menen
zij. De medewerkers van het ministerie gaan daarbij wat lichtzinnig om met ruimtelijke beperkingen op de Zuidas. Ook zal er geen sprake zijn van draagvlak voor een dergelijke bovengrondse uitbreiding bij de gebruikers en gebouweigenaren in het gebied. Voorts zijn er claims
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te verwachten vanwege planschade. Het Dijkalternatief zorgt er namelijk voor dat er een
autosnelweg met hoge geluidsschermen dicht langs de gevels van verschillende gebouwen
raast. Aan de zijde van het WTC is de afstand tussen gebouwen en A10 dan slechts ongeveer
zeven meter.
De projectorganisatie krijgt er lucht van dat het Dijkalternatief een ‘comeback’ lijkt te maken
in Den Haag. Tussentijds ambtelijk overleg kan nog maar net voorkomen dat er onvolledigheden en onjuistheden ontstaan in de beeldvorming over de terugvaloptie.

DE SPANNING LOOPT OP
De wethouders Van Poelgeest en Wiebes informeren de gecombineerde raadscommissies van
Wonen en Verkeer op 7 december 2011 over de stand van zaken rondom Zuidas en Zuidasdok. Directeur Zuidas Klaas de Boer praat de raadsleden bij over de actuele situatie rond de
grondtransacties en de bouwplannen. De kern van zijn verhaal: de Zuidas zit in de lift en blijft
in de lift zitten. Projectdirecteur Zuidasdok Richard Jorissen licht de gemeenteraad toe hoe
het komt dat de aanvankelijke alternatieven en varianten als onhaalbaar zijn gekwalificeerd
in het bestuurlijk overleg van 23 juni. Hij geeft tevens aan wat de mogelijkheden van een
MLT-oplossing zijn. De raadsleden zijn lang niet allemaal op de hoogte van de recente ontwikkelingen rond het Dok. De combinatie van een probleem en een mogelijke oplossing in één
betoog is voor hen een grote stap.
Als het in Amsterdam over het Dok gaat, grijpen bestuurders en raadsleden vaak terug op de
oorspronkelijke Dokmodellen. Dit gebeurt aan de ene kant omdat Amsterdam haar financiële bijdrage in dezelfde mate wil terugschroeven als de planambities zijn beperkt. Maar ook
houdt de stad steeds in het achterhoofd dat de oorspronkelijke ambities in de toekomst nog
wel eens bewaarheid kunnen worden. Amsterdam wil alvast financiële ruimte scheppen voor
bijdragen aan eventuele latere stappen. Dit gaat er in Den Haag niet in. De rekening van de
huidige Amsterdamse terughoudendheid komt namelijk bij het Rijk terecht. De rijksoverheid
wil zich bovendien op geen enkele manier committeren aan mogelijke vervolgstappen.
De dialoog tussen Amsterdam en Rijk gaat door. Op maandag 12 december staat een overleg
op de rol tussen secretaris-generaal Riedstra van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
en burgemeester Van der Laan. Siebe Riedstra was eerder als directeur-generaal van Verkeer en Waterstaat al nauw betrokken bij de besluitvorming over de Zuidas. Zijn betrokkenheid blijft als hij de hoogste ambtenaar wordt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Amsterdam en Almere stellen in de voorbereiding op het overleg van 12 december voor om
een aantal regionale kwesties die nog spelen, te combineren. Door vervolgens te schuiven
met rijksbudgetten voor al deze projecten, kan het financiële gat voor het Zuidasdok worden
gedicht. Dit voorstel valt niet in goede aarde in Den Haag. Het bestuurlijk overleg wordt uitgesteld. In Amsterdam ziet men de gebeurtenissen als een gezond onderhandelingsproces. Het
Rijk kijkt er heel anders tegenaan. De regionale bijdrage moet en zal omhoog, vindt Den Haag.
Alleen dan is het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereid het resterende financiële gat
te dichten. Bij projectdirecteur Zuidasdok Richard Jorissen groeit de vrees dat Amsterdam
de urgentie niet ziet. Voor 2012 staan bij de rijksoverheid bezuinigingen van maar liefst tien
miljard euro op de rol. Infrastructuurprojecten zullen hier ook door geraakt worden. De klok
tikt genadeloos voort. De jaarwisseling nadert.
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MEER WEERSTAND TEGEN HET MLT-VOORSTEL
Niet alleen Amsterdam moet slikken vanwege het MLT-voorstel. Dat geldt ook voor het
College van Rijksadviseurs, dat eind november wordt geïnformeerd over de voornemens
tot besluitvorming. Het Kwaliteitsteam Zuidas – waarin twee van de drie Rijksadviseurs,
de Spoorbouwmeester en de supervisor Zuidas zitting in hebben - is al een tijdje niet meer
bijeengekomen. De wisseling van Rijksbouwmeesters - Liesbeth van der Pol wordt opgevolgd
door Frits van Dongen - is hier een oorzaak van. Geen wonder dus dat het onafhankelijke
adviescollege van de rijksoverheid een informatieachterstand heeft. Eenmaal ‘bijgepraat’ beoordelen de Rijksadviseurs het verkorten van de autotunnels als uitermate kwalijk. Dat zet de
toon. De Rijksadviseurs hebben geen boodschap aan de beperkte middelen die de opdrachtgevers beschikbaar stellen. Ze houden vast aan de eerdere ambities voor en afspraken over
Zuidas en Zuidasdok. Een negatief advies aan de minister dreigt.
Getracht wordt meer informatie over de beoogde voorkeursbeslissing op tafel te brengen.
Want de houding in de projectorganisatie is: “Laat het goede niet op het betere wachten…”. De
beoogde voorkeursbeslissing sluit de geambieerde toekomst niet uit, maar legt er de basis
voor, aldus de projectorganisatie.
De interventie werkt maar gedeeltelijk, zo blijkt tijdens een vervolgoverleg op maandag 5
december. Dit keer gaat het over de aanpak van het station. Er komt nog steeds veel negatieve
emotie naar boven. Geld of geen geld voor een nieuw station, de voorgestelde maatregelen
zijn onvoldoende, aldus de Rijksadviseurs en de eveneens aanwezige Spoorbouwmeester. Zo
kan het station niet afdoende functioneren bij de verwachte reizigersgroei tot 2030.
De projectorganisatie voert ook in het vervolg van de maand nog verschillende gesprekken
met de Rijksadviseurs en de Spoorbouwmeester. Dat het bestuurlijk overleg van december
is uitgesteld, komt nu wel goed uit. Daardoor hebben de Rijksadviseurs meer tijd voor ze met
een advies moeten komen. De Rijksbouwmeester blijft beducht voor de consequenties van
bezuinigingen op de autotunnels. Hij wil zeker zijn dat het kind niet met het badwater wordt
weggegooid. Het College van Rijksadviseurs wil weten hoe op basis van de MLT-beslissing
later toch kan worden gekozen voor ondergrondse sporen. Welke gevolgen zal zo’n latere
‘doorfasering’ hebben? De Spoorbouwmeester hecht nog steeds aan de in het verleden afgesproken ‘NSP-kwaliteit’ van station Amsterdam Zuid. Dit station was immers ooit aangewezen
als Nieuw Sleutelproject. Maar door alle schermutselingen over het plan en het budget wat
hiervoor beschikbaar is, is dit thema geheel uit beeld verdwenen. Bij de Nieuwe Sleutelprojecten horen eisen rondom de breedte van de opgangen, de kwaliteit van de perronoverkappingen en nog veel meer andere zaken. Dat het station niet geheel wordt vervangen zoals dat
bij de eerdere Dokmodellen de bedoeling was, is geen reden om al deze eisen overboord te
zetten. Het kan volgens de Spoorbouwmeester zomaar zo zijn dat het huidige station nog ruim
na 2030 moet blijven functioneren. Dan moet het naast ruimte, capaciteit en functionaliteit
ook wel degelijk kwaliteit hebben.
De Zuidas vormt op 28 december het decor van een nieuwe bijeenkomst met Rijksadviseurs
en Spoorbouwmeester. Nog één keer staan ze diepgaand stil bij de beoogde voorkeursbeslissing voor de Middellange Termijn. De eerdere zorgen zijn niet verdwenen. Dat de gemeente
Amsterdam ondertussen schoorvoetend akkoord is gegaan met de verkorting van de autotunnels, kan de aarzelingen op dit gebied niet wegnemen. Ook het station zorgt nog steeds voor
hoofdbrekens.
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Aan de ene kant is er de noodzaak om meer kwaliteit te realiseren in het huidige station. Tegelijkertijd vrezen Rijksadviseurs en Spoorbouwmeester dat (beperkte) investeringen hierin
toekomstige plannen voor een nieuw station in de weg zullen zitten. Uiteindelijk blijven ze
negatief gestemd over het beoogde voorkeursbesluit.
De investeringen die op de rol staan, worden weer nauwlettend in de gaten gehouden door
het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het altijd kritische Centraal Planbureau. Zijn
doelmatigheid, nut en noodzaak voldoende aangetoond? Het maakt de context waarbinnen de
projectorganisatie moet opereren uitermate lastig.

MAQUETTE VAN DE BEOOGDE VOORKEURSBESLISSING
Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam werkt ondertussen aan een
reusachtige werkmaquette. Deze moet de resultaten van de voorgenomen beslissing beter
zichtbaar maken. Geïnteresseerden kunnen na afronding van de maquette precies zien wat de
maat- en schaalafmetingen zijn van het Dok en de infrastructuur op de dijk. Bijkomend voordeel is dat het reusachtige model ook voor bewindslieden en andere beslissers inzichtelijk
maakt hoe Zuidas en Dok er in de toekomst uit komen te zien.

Werkmaquette concept voorkeursbeslissing
schaal 1:250
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OPDRACHTGEVERSOVERLEG
Het recent afgeronde loopstroomonderzoek komt uitgebreid aan de orde tijdens het ambtelijk Opdrachtgeversoverleg van 16 december 2011. Het onderzoek maakt duidelijk dat het
met de onderzochte (hoge) groeiscenario’s erg druk wordt op station Amsterdam Zuid. Dit
baart vooral ProRail zorgen. De spoorbeheerder voelt zich klemgezet door de opdracht om
de robuustheid van het station tot 2030 te garanderen. ProRail doet daarom een poging om
de geplande nieuwe toegang van het station aan de Parnassusweg te vervangen door de
zogeheten Parnassustunnel: een geheel nieuwe passage onder de sporen van trein en metro.
Feitelijk is dit een switch van het gekozen arrangement 2 naar het duurdere en meer ingrijpende arrangement 3.
De ‘oplossing’ van ProRail haalt het niet. De deelnemers aan het Opdrachtgeversoverleg besluiten om het probleem van de robuustheid van het station neer te leggen bij het ministerie
van Infrastructuur en Milieu. Het probleem hangt immers samen met andere ontwikkelingen
op spoorgebied die de Zuidas overstijgen.

KOGEL DOOR DE KERK IN AMSTERDAM
Amsterdam beseft eind december dat er nu echt knopen moeten worden doorgehakt. Kan en zo ja, op welke wijze - de gemeente de toegezegde bijdrage van 150 miljoen euro toch nog
verhogen? Het College van Burgemeester en Wethouders buigt zich op 20 december over
deze vraag. Duidelijk is dat de ontstane patstelling rond de financiering alleen kan worden
doorbroken als Amsterdam beweegt. De gemeente heeft eerder al gepolst welk ‘gebaar’ het
Rijk passend zou vinden om vervolgens het resterende bedrag bij te leggen. Het lijkt erop dat
Amsterdam met een passende bijdrage kan komen. De gemeente heeft 51 miljoen euro bijeen
weten te schrapen. Het zijn aanvullende grondopbrengsten op de Zuidas in combinatie met
een vrijgevallen reservering voor een bijdrage aan de Amstelveenboog.
De betrokken partijen realiseren zich overigens terdege dat ze niet definitief van elkaar kunnen weglopen. Vroeg of later moet er toch een oplossing komen voor de infrastructuur door
de Zuidas. Kijk alleen maar naar de toenemende druk op het station en wat ervoor nodig is om
dat op te lossen. Eigenlijk komt de oplossing voor station Amsterdam Zuid zelfs al een aantal
jaren te laat. Rijk en Amsterdam realiseren zich bovendien dat er op dit moment nog een
substantiële bijdrage van stadsregio en provincie beschikbaar is. Die kan zomaar wegvallen
als Rijk en gemeente geen overeenstemming bereiken. Dit heeft in 2010 al gespeeld, al is toen
niet de daad bij het woord gevoegd. Maar als dit in de toekomst alsnog gebeurt, zijn het Rijk en
Amsterdam nog duurder uit.
Hoe dan ook, het College van Amsterdam ‘harkt’ op basis van rekenwerk van Dienst Zuidas op
20 december de noodzakelijke 51 miljoen euro bij elkaar. Bij de projectorganisatie Zuidasdok
is de stemming na het Collegebesluit overigens nog niet uitbundig. Het financiële gat is nu
kleiner, maar nog niet gedicht. Als de stadsregio bereid is haar bijdrage met dertig miljoen
euro te verhogen, zal het Rijk de rest van het tekort dichten. Dat uitbundige kan later dus nog
wel. De medewerkers beseffen bovendien maar al te goed dat er nog veel werk moet worden
verricht voordat een bestuursovereenkomst kan worden getekend. Het belangrijke probleem
van de risicoverdeling wacht immers nog op een oplossing.
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AFRONDING VAN DE ONTWERPWERKZAAMHEDEN
De projectorganisatie is bijna klaar met het werk aan het Integraal Ontwerp. Hoewel? De
ontwerpers willen liefst toch nog allerlei detailvragen oppakken en uitwerken. Het is zaak
om dit proces te stoppen. Anders komt er geen einde aan het detailleren en is het ontwerp
nooit ‘af’. Het inmiddels geïntroduceerde componentenboek blijkt een handig hulpmiddel. De
projectorganisatie legt in het componentenboek alle uitgangspunten en ontwerpoplossingen
zorgvuldig vast. Als ze eenmaal in het boek staan, worden ze niet meer veranderd. Het vullen
van het componentenboek dwingt alle betrokkenen binnen de projectorganisatie hierdoor om
daadwerkelijk af te ronden.

TWEEMAAL BESTUURLIJK OVERLEG
De verwachtingen zijn hooggespannen als op 2 februari 2012 bestuurlijk overleg plaatsvindt
op het hoofdkantoor van ABN AMRO op de Zuidas. De bestuurders willen er per se uitkomen.
Er is al een persconferentie voorbereid. De werkmaquette wordt hiervoor zelfs gedemonteerd
en tijdelijk verplaatst naar het ABN AMRO-kantoor. Kort voor het bestuurlijk overleg blazen
de voorlichters de persconferentie toch nog af. De verwachting is dat de bijeenkomst - gezien
de agendapunten - langer zal duren dan het geplande uur. Het is dan onhandig als de bestuurders zich opgejaagd voelen doordat de verzamelde pers op de uitkomsten staat te wachten.
Het is een verstandige beslissing. De provincie aarzelt te elfder ure om de eerder toegezegde
bijdrage gestand te doen. Uiteindelijk bevestigen alle bestuurders dat ze er samen uit willen
komen. Maar er is een week later wel een nieuw bestuurlijk overleg noodzakelijk om alle
puntjes op de ‘i’ te zetten.

Impressie concept voorkeursbeslissing zoals
gepresenteerd op 9 februari 2012
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Het vervolgoverleg vindt op 9 februari 2012 opnieuw op de Zuidas plaats. De bestuurders zijn
dit keer te gast bij een van de advocatenkantoren in het Mahlercomplex. Ambtenaren hebben
in de tussenliggende week het nodige huiswerk gedaan. De bestuurders hebben verder met
hun achterban overlegd over het onderhandelingsresultaat en hun aandeel in de financiering
van het Dok. Toch is er nog werk aan de winkel. De afspraken moeten worden uitgewerkt in
de bestuursovereenkomst. Maar ook over de verdeling van de risico’s is het laatste woord nog
niet gezegd. Amsterdam wil hoe dan ook geen verantwoordelijkheid dragen voor de risico’s
rond de aanleg van de tunnels. Hier moet een oplossing voor gevonden worden.
De bestuurders identificeren tijdens het overleg nog vier uitwerkingsvragen voor er een voorkeursbesluit kan worden genomen. Over die onderwerpen moet er eerst consensus zijn. Pas
dan kan iedereen de bestuursovereenkomst ondertekenen.
Niemand van de betrokkenen verwacht echter dat er nog roet in het eten kan worden gegooid.
De tevredenheid van de bestuurders is groot als de concept voorkeursbeslissing op 9 februari wordt gepresenteerd. Minister Melanie Schultz van Haegen en wethouder Maarten van
Poelgeest tonen zich zichtbaar opgetogen. Eindelijk zijn Amsterdam en Rijk het eens over de
aanpak van de infrastructuur door de Zuidas.

NIET IEDEREEN IS ENTHOUSIAST
De inkt van het verslag van het bestuurlijk overleg is nog niet droog, of het Centraal Planbureau komt naar buiten met een persbericht. Het CPB toont zich een dag na het bestuurlijk
overleg ‘not amused’ over het bereikte akkoord.

Impressie van de nieuwe, dubbel zo brede
stationsentree aan de aanzienlijk kortere
Minervapassage
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CPB: ONDERTUNNELING A10 BIJ ZUIDAS ONRENDABEL
Persbericht | 10-02-2012

De geplande ondertunneling van de A10 ter
hoogte van NS-station Amsterdam Zuid is
onrendabel. De baten van dit project zijn fors
overschat, zo blijkt uit een second opinion door
het CPB op de Maatschappelijke Kosten-Baten
Analyse (MKBA) Zuidasdok MLT van de Projectorganisatie Zuidasdok.

De baten van de ondertunneling, met name de
waarde van de nieuwe openbare ruimte op de
tunneldaken, wordt op 360 miljoen euro geschat.
Dat is niet realistisch, gezien de beperkte omvang van deze fysieke verandering. Daar kunnen
de baten van de tram/bus terminal die voorzien
is op de tunneldaken niet tegenop.

Andere projecten zijn mogelijk rendabel of
zeker rendabel, zo stelt CPB-onderzoeker Ioulia
Ossokina vast.

Bovengrondse wegverbreding is in potentie
rendabel, net als het beter benutten van de stationsterminal. Voor beide projecten kan verder
gekeken worden naar mogelijkheden om de opbrengsten te optimaliseren. Het verplaatsen van
het eindpunt van de binnenlandse HSL is zonder
meer een rendabel project, hoewel nog wel naar
de kosten en baten van extra drukte rond station
Zuid, en minder drukte rond station Centraal,
moet worden gekeken.

Het investeringsvoorstel Zuidasdok MLT omvat
vier deelprojecten:
• ondertunneling van de (verbrede) snelweg en
bouw bus/tram terminal op de tunneldaken;
• bovengrondse verbreding van de snelweg A10
Zuid;
• verbeteringen van station Amsterdam Zuid;
• verplaatsen eindpunt binnenlandse Hogesnelheidslijn (HSL) van Amsterdam Centraal naar
Amsterdam Zuid.

Het CPB treedt bij projecten van nationaal
belang op als uitvoerder van MKBA’s, of als
onafhankelijke toetser door het geven van een
second opinion.

Het persbericht zorgt voor commotie bij de verschillende partijen die betrokken zijn bij het
Zuidasdok. Opvallend is dat het CPB ‘deelprojecten’ onderscheidt die helemaal niet te onderscheiden zijn. Zo staan de autotunnels niet op zichzelf. Ze maken ook toekomstige spooruitbreiding mogelijk. Dergelijke zaken neemt het CPB niet mee in zijn berekeningen. Een afzonderlijk besluit over deze deelprojecten is dus niet mogelijk. Ook al niet omdat alleen met het
hele pakket alle betrokken overheden het gevoel hebben dat ze voldoende worden bediend.
De gemeenschappelijkheid in het akkoord zou door het uiteenrafelen van de maatregelen op
losse schroeven komen te staan.
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NOESTE ARBEID EN SCHERPE PUNTJES
De medewerkers van de verschillende organisaties slaan ook de handen ineen op andere
gebieden. Zo stellen ze gezamenlijk de bestuursovereenkomst op en werken ze een adequate
risicoverdeling uit. Daarnaast gaan ze aan de slag met een aantal uitwerkingsvragen. Het
gaat om:
• De robuustheid van de Openbaar Vervoer Terminal: kan het station – gezien de verwachte
groei van het reizigersverkeer – tot 2030 mee?
• De inpassing van de A10: Er vindt nog onderzoek plaats naar maatregelen om geluidsoverlast te beperken bij de in- en uitgangen van de tunnels en de aangrenzende wegvakken.
Uitgangspunt is dat er niet meer geluidsoverlast komt met de verkorte tunnels dan bij een
langere tunnel het geval zou zijn. Mocht er toch meer of andere geluidsoverlast optreden, dan mag die in ieder geval geen negatieve invloed hebben op de opbrengsten uit de
gronduitgifte op de Zuidas. Ook moet het mogelijk blijven om van de Zuidas een gemengd
stadscentrum te maken, met kantoren én woonvoorzieningen. Na dit onderzoek kunnen de
bestuurders in de bestuursovereenkomst definitieve afspraken maken over de maatregelen
die ze willen nemen.
• Parkeervoorzieningen: De veronderstelde kostenbesparingen bij de aankoop en vervanging
van de parkeergarages onder Atrium en rechtbank moeten nader worden onderzocht. Amsterdam is bereid de risico’s op het gebied van de parkeervoorzieningen op zich te nemen,
maar wil eerst meer zekerheid over de ramingen.
Het is nog flink aanpezen voor de betrokken medewerkers. De bestuursovereenkomst moet
voor het zomerreces van de bestuurders getekend kunnen worden. Gekeken wordt of er hiervoor begin juli een bestuurlijk overleg kan worden ingepland.
De inspanningen beperken zich niet tot het hierboven geschetste ‘huiswerk’. De toekomstige organisatie van het project, de timing van de bijdragen van de overheden: deze en andere
aspecten vragen nog om ambtelijke uitwerking. Het blijkt nu dat de gezamenlijkheid er nog
niet altijd is. En dat terwijl het een kwestie van geven en nemen is. Maar de geschiedenis van
het project en de wijze waarop betrokken medewerkers met elkaar zijn omgegaan, heeft zijn
sporen achtergelaten. Het onderlinge wantrouwen is bij tijd en wijle nog groot.
Toch boeken de medewerkers punt voor punt vooruitgang. Alleen wat betreft de risicoverdeling en de uitwerkingsvragen is er nog geen ‘witte rook’.

GEEN VASTGOED MEER OP HET DOK
Medewerkers van de gemeente, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het projectbureau Zuidasdok zetten zich schrap. Er zullen nu ongetwijfeld vragen volgen uit de Amsterdamse gemeenteraad en de Tweede Kamer. Die waren vanwege de persconferentie na
het bestuurlijk overleg van 9 februari al onvermijdelijk. Het persbericht van het CPB zal ze
wellicht nog wat kritischer kleuren. Hoe goed het voorgenomen besluit ook is uit te leggen,
het is belangrijk dat alle betrokkenen eensgezind blijven optrekken. Die eensgezindheid ontstaat haast vanzelf als de medewerkers van de betrokken partijen de handen ineenslaan voor
een gezamenlijke Q&A. Deze bevat allerlei denkbare vragen en de antwoorden hierop. In die
zin bewijst het CPB het Zuidasdok zeker een dienst. De gezamenlijkheid van de bestuurders
sijpelt nu als vanzelf ook door naar de werkvloer.

Uit een brief van minister Schultz van Haegen
aan de Tweede Kamer naar aanleiding van
vragen over de ontwerp-structuurvisie van 9
februari 2012:
“Het nu uitgevoerde onderzoek bevestigt dat de
business case voor een volledige dokvariant een
groot tekort laat zien. De kosten van volledige
ondertunneling van infrastructuur zijn hoog en
met name de afzet van het vastgoed boven op het

Dok is gezien de beperkte vraag uit de markt een
te groot risico. Voor de publieke partijen is een
dergelijk risico niet te dragen en er is ook geen
reden aan te nemen dat private partijen dat vastgoedrisico nu of in de nabije toekomst wel willen
nemen. Daarom is gekozen voor een eenvoudiger en goedkoper dokontwerp, het beperken
van de scope tot publieke infrastructuur en geen
realisatie van vastgoed.”
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CONTROVERSIEEL OF NIET?
Nog even wordt het echt spannend voor het Zuidasdok. Het kabinet Rutte I valt op 24 april
2012. De Tweede Kamer bepaalt vervolgens welke besluiten een demissionair kabinet nog mag
nemen en welke besluiten controversieel worden verklaard. Daar moet een volgend kabinet dan
maar over beslissen. Er heerst een nu-of-nooit gevoel op de Zuidas. Je weet nooit hoe een volgend kabinet naar het Zuidasdok kijkt. Zinkt het schip nog in het zicht van de haven? De opluchting is groot als het Dok niet controversieel wordt verklaard. Ook de Kamer wil blijkbaar graag
dat er nu een besluit komt over het Dok. Dan mag het project eindelijk de uitwerkingsfase in.
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HET IMMER KRITISCHE HET PAROOL BERICHT OP 10 JULI 2012:
“In tegenstelling tot bij de Noord/Zuidlijn is het
financiële risico van Amsterdam begrensd bij
het op de schop nemen van de Zuidas. Dat blijkt
uit de definitieve afspraken met het Rijk over het
project, die vandaag zijn gepresenteerd...... De
wethouders Maarten van Poelgeest (Ruimtelijke
Ordening) en Eric Wiebes (Verkeer) wilden voorkomen dat de Amsterdamse bijdrage een open
einde zou hebben, zoals bij de Noord/Zuidlijn,

waar de gemeente opdraait voor alle financiële
tegenvallers…..In principe draagt Amsterdam
201 miljoen bij. Als dat onvoldoende is vanwege
tegenvallers, neemt het Rijk 75 procent van de
extra kosten voor zijn rekening en Amsterdam
de rest, tot een bedrag van 55 miljoen….. ‘Het
risico voor de gemeente is met deze afspraak
financieel begrensd’, schrijven Van Poelgeest en
Wiebes vandaag aan de gemeenteraad.”

BETER WORDT HET NIET
De Amsterdamse gemeenteraad organiseert op datzelfde moment een ‘review’ van de plannen
voor het Zuidasdok. Wijs geworden door de ervaringen met de Noord/Zuidlijn, wil de Raad een
onafhankelijke audit. Deze kan helpen om de Amsterdamse positie te beoordelen en de consequenties van beslissingen te overzien. Het is goed om dit helder te hebben voordat de gemeente wordt meegezogen in de besluitvormingsmachine, meent de gemeenteraad. Het verslag van
de auditcommissie is constructief. De belangrijkste bevinding: met ‘heronderhandelen’ zal het
resultaat er voor Amsterdam in ieder geval niet beter op worden. Nu doorpakken dus.
Het beantwoorden van de uitwerkingsvragen vordert ondertussen gestaag. Een proces van
‘Value Engineering’ biedt meer inzicht in het vraagstuk van de inpassing van de A10 en de
gevolgen van de verkorte tunnels. Amsterdam en Rijk vinden samen mogelijkheden om de
consequenties van de kortere tunnels op te vangen. Dat blijkt te kunnen zonder extra financiële middelen. Het blijkt mogelijk te zijn om veel geluid af te vangen door het toepassen van
het allernieuwste asfalt (dubbellaags zeer open asfaltbeton) in de op- en afritten in de tunnelmonden. Ook het uitvoeren van de wanden in de tunnelmonden met absorberend materiaal,
biedt uitkomst.
Een kenmerk van de Zuidas - het plaatsen van kantoren op korte afstand van de weg - blijkt
ook gunstig uit te werken. Het maakt het achterliggende gebied geluidsarm en geschikt voor
woningbouw. En dit zonder dat hiervoor dure geluidsschermen nodig zijn.
Het vraagstuk van de robuustheid van het station blijft ingewikkeld. De toekomstige dienstregeling is per definitie onzeker. Daardoor valt het moeilijk te beoordelen of - en zo ja, wanneer
- station Amsterdam Zuid door de capaciteitslimieten schiet. De loopstroomonderzoeken en
de daarbij gehanteerde simulaties, zijn nog niet stabiel. Het blijft dus ongewis of en wanneer
zich onveilige situatie kunnen gaan voordoen. Het Opdrachtgeversoverleg kiest er uiteindelijk
voor om de plannen voor het station ongewijzigd te laten. Zijn aanvullende voorzieningen later
alsnog nodig? Dan moeten betrokken overheden daar te zijner tijd oplossingen voor vinden.
Het uitwerkingspunt over de parkeervoorzieningen wordt relatief eenvoudig opgelost. De
afspraken hierover krijgen een plek in de bestuursovereenkomst.
Het laatste geschilpunt dat rest, is de risicoverdeling. Dit ligt zeer gevoelig bij de Amsterdamse
gemeenteraad vanwege de eerdere ervaringen met de Noord/Zuidlijn. De wethouders proberen het standpunt dat Amsterdam geen risico’s voor de tunnels wil dragen, tot op het laatste
moment overeind te houden. De Dienst Zuidas weet de ambtenaren van het Rijk te overtuigen
hoe principieel hier in Amsterdam tegenaan gekeken wordt. Amsterdam draagt uiteindelijk wel
bij in de risicoverdeling, maar tegen een gemaximeerd bedrag. Het is een voor alle betrokkenen acceptabel resultaat.

DE ONTKNOPING
Er ontstaat toch nog enige nervositeit op de Zuidas en onder de medewerkers van de gemeente Amsterdam. Minister Schultz van Haegen heeft nog steeds geen afspraak in de agenda
staan voor een bestuurlijk overleg. Het zomerreces nadert ondertussen met rasse schreden.
Directe medewerkers kunnen of willen geen uitsluitsel geven over de beschikbaarheid van de
minister. Straks schiet de ondertekening van de bestuursovereenkomst toch door de vakantie. En komt ze in het gedrang door de campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen van
12 september 2012.
Een serie artikelen in Het Parool van 30 juni tot 6 juli doet de onrust verder toenemen. Een
verhaal in de Volkskrant van 7 juli stelt de medewerkers dan weer gerust. Want hierin getuigen vertegenwoordigers van het Rijk en Amsterdam overduidelijk van gezamenlijkheid. Iedereen is blij met het resultaat. En dan komt er ook goed nieuws uit Den Haag. “Als we het met
elkaar eens zijn, dan hoeven we daar toch niet voor bij elkaar te komen?”, stelt de minister. Er
komt geen bestuurlijk overleg. Dit keer niet vanwege onenigheid, maar vanwege succes. De
bestuurders zetten hun handtekeningen individueel.
Zo wordt definitief een punt gezet achter een lang, moeizaam proces. Het enige wat nog van
deze voorgeschiedenis getuigt, is de omvang van de bestuursovereenkomst: 51 pagina’s. Dergelijke overeenkomsten zijn meestal toch wel wat minder uitvoerig.
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WAT LEVERT DE VOORKEURSBESLISSING OP?
Rijk
De A10 wordt met de investeringsbeslissing
toekomstvast uitgebreid naar 2x6 rijstroken.
Er ontstaat een ontvlechting van doorgaand
en bestemmingsverkeer. Het station wordt
ontdaan van zijn inklemming en voorzien van
bredere perrons en stijgpunten. Er komen twee
stationsentrees. De stationspassage op de
Minerva-as wordt verbreed en een derde korter.
Toekomstige uitbreiding van het treinstation met
extra sporen wordt mogelijk.
Regio
De Noord/Zuidlijn kan dubbelsporig aanlanden
op de Zuidas. De nieuwe, hoogwaardige tramverbinding met Buitenveldert en Amstelveen kan
samen met de overige trams aanlanden bij de
stationsentree. Er komt een hoogwaardig busstation. Overstappers hoeven niet langer ruim
200 meter te lopen over het Zuidplein. De huidige

Dit boek eindigt zoals het begon: met het ondertekenen op
9 juli 2012 van de bestuursovereenkomst tussen het Rijk,
de provincie Noord-Holland, de stadsregio Amsterdam en
de stad Amsterdam. Het markeert het einde van achttien
jaar planontwikkeling met vele alternatieven. Het doel: de
hoofdinfrastructuur van weg en spoor inpassen in het zich
ontwikkelende stedelijke centrum op de Zuidas.
Was de jarenlange zoektocht naar consensus over een plan
voor de Zuidas de moeite waard? Zijn de kosten voor de
inzet van ambtenaren en externe adviseurs, ontwerpers
en ingenieurs goed besteed? Hoe zou het oordeel over de
voorkeursbeslissing moeten luiden?

stationsentrees op de Minerva-as worden verbreed en aantrekkelijk voor een snelle overstap
van trein en metro naar het overige openbaar
vervoer. De stationsentree aan de Parnassusweg
krijgt trein- én metro-opgangen. Er zijn straks
ruim 11.000 fietsenstallingsplaatsen bij het station en ruim voldoende plaatsen voor taxi’s.
Stad
Door het ondergronds brengen van de A10 wordt
de bouw van woningen mogelijk, zonder dat
deze met allerlei voorzieningen tegen geluid en
stof moeten worden beschermd. Het leef- en
verblijfsklimaat in het centrum van de Zuidas zal
aanzienlijk verbeteren. De barrières in de stad
worden gereduceerd. Bij de Parnassusweg en de
Beethovenstraat verdwijnen de kunstwerken van
de A10. De met de stationsentree gecombineerde interwijkverbinding door de Minerva-passage
wordt korter en breder.

IS HET GLAS HALF VOL OF HALF LEEG?
Het ondergronds brengen van de A10 en het aanpassen van station en stationsomgeving:
het is minder ambitieus dan de oorspronkelijke plannen voor het Zuidasdok. Die behelsden
- naast het volledig ondergronds brengen van zowel de A10 als de trein- en metrosporen het bouwen van een geheel nieuw, ondergronds station. De insteek van Amsterdam om alle
wensen en ambities in één keer te vervullen, bleek echter onhaalbaar. De betrokken overheden konden dit zelf niet realiseren en het lukte evenmin in een samenwerking met private
partijen. Het bijeenkrijgen van bedragen oplopend tot ruim 3,5 miljard euro voor het ultieme
Dokmodel bleek te zeer afhankelijk van onzekere grondopbrengsten. Ook bleek een gezamenlijke beheersing van de integrale projectrisico’s uiteindelijk een brug te ver.
De tijd zal het leren of het in de toekomst nog komt tot vervolgbeslissingen en welke dat dan
zullen zijn. Het voorkeursbesluit is niet een eerste fase die als vanzelf wordt gevolgd door
volgende investeringen van de overheid. Als het moet, kan het bij deze beslissing blijven. Daar
heeft het Rijk consequent op aangestuurd. Het is dan ook een besluit dat alle belanghebbende
overheden in voldoende mate bedient.
De mogelijkheid blijft aanwezig dat het groeiend gebruik van het openbaar vervoer op deze
corridor in de verdere toekomst om nieuwe, aanvullende beslissingen gaat vragen. De tegelijkertijd met het voorkeursbesluit vastgestelde Structuurvisie Zuidasdok voorziet in de mogelijkheid van latere doorgroei en toekomstige investeringen. Deze voorkeursbeslissing maakt
het in ieder geval niet onmogelijk om ooit te komen tot een nieuw station en een verdere
‘heling’ van de stad. Sterker zelfs, de voorkeursbeslissing legt een belangrijk fundament voor
zo’n eventueel vervolg. Een mogelijke volgende fase kan nu immers worden gerealiseerd met
een investering en risico’s die te overzien zijn. Wellicht kan voor zo’n toekomstige uitbreiding
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alsnog de samenwerking worden gezocht met private partijen. Zoals gezegd, de tijd zal het
leren.

NAUWGEZET PUZZELWERK
De vertegenwoordigers van Amsterdam, Rijkswaterstaat, ProRail en de door hen ingeschakelde adviseurs hebben veel denkwerk verricht. Ze hebben onderling ook veel overlegd om
tot deze investeringsbeslissing te komen. Een jaar voor het nemen van de voorkeursbeslissing werd duidelijk dat voor de ‘eindbeelden’ uit de notitie Reikwijdte en Detailniveau nooit
voldoende middelen beschikbaar zouden komen. Alle betrokkenen hebben toen de handen
ineengeslagen om te onderzoeken wat wél mogelijk was met de beschikbare financiële middelen. Dit leidde tot een nauwkeurige afweging. Hierbij is onder andere ten behoeve van het
station nauwgezet gezocht naar capaciteitsuitbreiding tegen beperkte kosten. Deze inspanningen zorgen ervoor dat de voorkeursbeslissing een duurzaam besluit is geworden. Voor
het realiseren van de benodigde capaciteitsuitbreiding wordt gebruikgemaakt van de huidige
en verborgen waarden in het station. Het betekent dat latere beslissingen over het station in
ieder geval niet leiden tot grote desinvesteringen.
Al met al was er sprake van nauwgezet puzzelwerk. De betrokken partijen hebben samen een
balans gezocht tussen een Middellange Termijn waarvoor nu de financiële middelen bijeengebracht kunnen worden en eventueel later te vervullen wensen en ambities.
De Middellange Termijn - waarvoor in 2012 is gekozen - is een ‘no regret’-beslissing. Rijk,
regio en stad worden bediend met een geheel nieuwe stationsomgeving. Ook krijgen ze de
mogelijkheid om een kantorenlocatie te transformeren tot een nieuw stedelijk centrum
waarin wordt gewerkt én gewoond. Een nieuw stedelijk centrum waarin bovendien allerhande
voorzieningen aanwezig zijn.
Met de investeringsbeslissing voor de Middellange Termijn is er ook tijd gekocht. Tijd om te
zien wanneer de economie weer aantrekt. Tijd ook om te zien hoe het openbaar vervoer zich
in het komende decennium ontwikkelt. Slagen de betrokken partijen erin om hun projecten op
de Zuidas uit te voeren terwijl de drukte toeneemt? En gebeurt dit conform de gezamenlijke
doelstelling om “kwaliteit in elke fase” te bieden? Dan loont het voor medewerkers van alle
bestuurslagen en hun adviseurs om zich op een later moment weer te buigen over de lange
termijn ambities en te bezien hoe er omgegaan kan worden met de trein- en metrosporen,
onder of boven de grond. Hoe dat eruit zal gaan zien? Dat is vast weer een goede aanleiding
voor een volgend boek.

NAAR DE UITVOERING
Het nemen van een voorkeursbeslissing voor een project als het Zuidasdok is een tour de
force. Het, vanuit de daarvoor gevoerde onderhandelingen, daadwerkelijk komen tot realisatie
van het Zuidasdok, is dat eveneens. Voorkomen moet worden dat partijen na al die jaren ook
na het besluit in de onderhandelingsmodus blijven zitten.
Van belang is ook dat de hoofdrolspelers wisselen. Het project komt met de planuitwerking
daadwerkelijk in een volgende fase. De gezamenlijke en integrale projectorganisatie voor de
planuitwerking en de realisatie wordt sinds het najaar van 2012 ingevuld door Rijkswater-
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staat, ProRail en Zuidas Amsterdam. Het is aan de projectdirecteur Hans Versteegen om de
gezamenlijkheid ook daadwerkelijk concreet te maken: “Het elastiek dat bij alle betrokkenen
werd opgerekt om er het piketpaaltje van een gezamenlijk besluit in te kunnen slaan, moet
vervolgens om de partijen heen, om elkaar te verbinden en elkaar te helpen dat bij de planuitwerking zo te houden.” Want de aanbeveling van de Commissie Elverding om “bestuurlijk de
rug recht te houden” klinkt mooi. Maar het gaat niet vanzelf.

ARTIKEL COBOUW 6 MEI 2014

Zuidasdok na zomer als één project naar markt
Buitenlandse interesse uit Spanje, Duitsland en Groot-Brittannië
AMSTERDAM - De Zuidas maakt zich op
voor een nieuwe sprong voorwaarts. Over een
maand of zes krijgt de markt de vraag hoe
model Zuidasdok het beste tot een succes kan
worden gemaakt.
“Volgende belangrijke halte is het bestuurlijke
overleg op 2 juli”, zegt directeur-generaal Jan
Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat. “De
drukte op de agenda neemt toe. Is even nodig.
Over veel punten moeten beslissingen worden
genomen. We hebben een inkoopplan en gaan de
markt op met een scope, tijd en geld.”
Duidelijk is al dat plan Zuidasdok niet opgeknipt wordt in deelprojecten. Het onder de grond
brengen van snelweg A10 en de bouw van het
nieuwe spoorstation Amsterdam-Zuid vertonen
daarvoor te veel samenhang. De bouw mag
rekenen op één groot in design & construct uit

te voeren project, voorafgegaan door een op
concurrentie gerichte dialoog. Bij de uitwerking
van de gunning wordt de Zuidasdok-organisatie terzijde gestaan door de ingenieursbureaus
Arcadis en Witteveen+Bos plus procesmanager
AT Osborne.
Hoe groot na het debacle van de in 2009 mislukte veiling de belangstelling is om op de Zuidas
de handen uit de mouwen te steken? Jan Hendrik
Dronkers, Klaas de Boer (dienst Zuidas) en Patrick Buck (ProRail) zijn optimistisch. Belangstelling genoeg, vanuit binnen- en buitenland.
Klaas de Boer, directeur van de dienst Zuidas:
“De mensen die een einde gemaakt hebben aan
de Zuidasveiling waren realo’s. Je zag in 2008 al
de eerste tekenen van verval, barsten in de economie. Daarna zijn we heel prettig overgegaan
van een pps met private partijen naar een pps
met alleen maar publieke samenwerking.”

210

De Dokwerkers

ARTIKEL COBOUW 7 MEI 2014

We hebben hier een heel inventieve bouwer nodig’
Door Theo Leoné
DEN HAAG - Maak van de bouwplaats een
attractie. Laat de omgeving meebeleven. Wie
de Zuidasdok wil bouwen, moet graag op de
vingers gezien worden.
“Bouwen zonder hinder gaat niet. Dat hebben
we bij de stations wel geleerd”, zegt Patrick
Buck, directeur Projecten van ProRail. “Kom
niet met noodvoorzieningen maar zorg dat de
mensen zich comfortabel voelen.” Die aanpak
kreeg bij de vernieuwing van Rotterdam Centraal veel waardering.
Zuidasdirecteur Klaas de Boer: “De gebruikers
van de kantoren staan iedere tien jaar voor een
contractverlenging. Je kunt van de Zuidas geen
puinhoop maken. De kwaliteit moet hoog blijven. Verander niet elke dag de routing. In Berlijn
staan rode boxen waar voor toeschouwers de
bouw goed te volgen is.”

Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat vult aan: “Als mensen de progressie
zien, krijg je meer een attractie. Dat is heel wat
anders dan: wat zit ik hier in een zandbak. In
Maastricht feliciteerden bewoners mij met de
wijze waarop de tunnel voor de A2 wordt aangelegd. Ik vroeg nog, is dit geënsceneerd? Nee,
echt niet, verzekerden ze me. Bij projecten moet
je geen opstelling hebben van: aan de kant, we
zijn aan het bouwen.”
De Boer: “Voor de Zuidasdok hebben we een
hele inventieve bouwer nodig. Denk eens aan al
die bouwwegen.”
Dronkers: “Bouwlogistiek is een van de succesfactoren.”
Bij de aftrap van project Zuidasdok hebben
Buck, De Boer en Dronkers elkaar diep in de
ogen gekeken. Op de eerste vergadering werden
door de drie die het project sturen duidelijke
afspraken gemaakt. Geen geheimen, alles open
op tafel en de besluiten worden genomen in
unanimiteit.

Opdrachtgeversoverleg met v.l.n.r. Jan Hendrik Dronkers (RWS),
Klaas de Boer (dienst Zuidas) en Patrick Buck (ProRail)

foto Suzanne van de Kerk

Dronkers: “De belangen worden gelijk gewaardeerd. Het gaat er toch om hoe de weg, het
spoor en de stedelijke omgeving elkaar kunnen
versterken? Dat is de kracht van onze samenwerking.”
Spoorman Buck noemt de Zuidas voor ProRail
een absolute toplocatie. Het aantal reizigers
dat per openbaar vervoer gebruikmaakt van
het knooppunt stijgt van de huidige 80.000
naar 210.000 per dag in 2030. Tienduizenden
arriveren per metro, tram of bus. Zo’n 130.000
met de trein.
“We hebben ervaring met bouwen met de winkel open. Op termijn is ruimte voor een derde
perron plus een vijfde en zesde spoor, onderdan wel bovengronds. De bouwer moet zorgen
dat je die technische uitbreiding – dan zijn
we wel een generatie verder – niet onmogelijk
maakt. Een uitdaging.”
Rijkswaterstaat is blij met de extra wegcapaciteit die ontstaat, de A-10 slibt dicht. De
drie rijstroken plus spitsstrook van nu worden
uitgebreid tot vier rijstroken voor de doorgaande automobilisten plus twee stroken voor het
stedelijk verkeer. Dronkers: “Twaalf rijstroken
onder de grond. Dat is nieuw in Nederland. Mij
gaat het primair om het faciliteren van de reiziger. De kwaliteitsimpuls in Amsterdam is ook
goed voor de bv Nederland.” ProRail krijgt een
prachtig station, Rijkswaterstaat een verbrede
snelweg in een tunnel.
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Staat Amsterdam vergeleken met de ambitieuze
plannen begin deze eeuw met lege handen?
Bepaald niet, vindt De Boer. Hij ziet zijn
Zuidas uitgroeien tot het economisch balkon
van Nederland. “Een stevig nieuw centrum met
niet alleen kantoren maar ook woningen. Je ziet
steeds meer mensen op straat. Vroeger kon je
’s avonds een kanon afschieten. Nu niet meer,
dan raak je iemand. Met achtduizend woningen
is de Zuidas na IJburg de tweede woonlocatie van Amsterdam. De snelweg als barrière
wordt weggenomen. Het geluid van het verkeer
verdwijnt. Straks kun je eindelijk goed bij het
station komen. De Zuidas, dicht bij de oude stad
en luchthaven Schiphol, moet het hebben van
zijn bereikbaarheid.”

Kosten
De kosten van Zuidasdok worden geraamd op
1,4 miljard euro. Het aanvankelijke plan om ook
het spoor onder de grond te brengen, zou twee
keer zo duur uitpakken.
Van de 1,4 miljard neemt de rijksoverheid
979 miljoen voor haar rekening. Amsterdam
betaalt 201 miljoen, de stadsregio Amsterdam
130 miljoen en de provincie Noord-Holland
75 miljoen euro.
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Berlage tekende in zijn ontwerp ook al een
later te bouwen station Amsterdam Zuid. Het
station van Berlage was iets noordelijker gepland dan het huidige station. Het imposante
station zou volgens de stadsarchitect “een
tempel moeten zijn van arbeid en industrie”
en moest het nabijgelegen Haarlemmermeerstation vervangen. Het station zou
komen te liggen aan de toekomstige Amsterdamse ringspoorlijn.

De komst van de Zuidas en het Zuidasdok vormt een belangrijk sluitstuk van de rijke geschiedenis van het zuidelijke deel van Amsterdam. Op de voorgeschiedenis en vroege geschiedenis
van de Zuidas gaan we in deze bijlage in.

DE ZUIDELIJKE UITBREIDINGEN VAN AMSTERDAM
De beroemde stedenbouwkundige Hendrik Petrus Berlage liet zich met zijn Plan Zuid (1915) al
in met wat nu de Zuidas heet. Het Plan Zuid vormde de basis voor een substantiële uitbreiding
naar het zuiden die Amsterdam in de jaren twintig van de vorige eeuw inzette. Dat juist naar
het zuiden werd gekeken, is niet verbazingwekkend. Het was op dat moment de enige plek
waar volop ruimte voor uitbreiding lag.

Plan Zuid door Berlage (1915)

Plan Zuid had geen economisch doel - zoals
het verhogen van grondwaarde of het scheppen van welvaart voor de Amsterdamse elite.
Het stond in dienst van het maatschappelijke
ideaal van de sociaal-democratie. Binnen het
plan werden afzonderlijke woonpaleizen voor
het gewone volk en openbare ruimten tot een
esthetisch samenhangend geheel gesmeed.
Elders in het land moesten arbeiders het
doen met eenvoudige, relatief kleine woningen.

Een groot plein voor station Amsterdam Zuid
moest het eindpunt vormen van de As van
Plankaart NV Nederlandse Spoorwegen 1975
Berlage. Deze as was een van noord naar
zuid lopende boulevard. Hieromheen moest
een wijk verrijzen met forse, blokvormige en gemengde bebouwing. De As van Berlage – die
overeenkomt met de huidige Minerva-as op de Zuidas - moest alle voorzieningen hebben die
een stad zo speciaal maken. De boulevard – in de plannen Minervalaan genoemd - moest
bijvoorbeeld een levendige winkelstraat worden.
De Amstelveenseweg vormde binnen Plan Zuid de belangrijkste verbinding met Amstelveen,
Leiden en Rotterdam. De Beethovenstraat - nu midden op de Zuidas gelegen - maakte ook
al deel uit van de plannen van Berlage. Binnen de min of meer symmetrische opzet van Plan
Zuid moest de Beethovenstraat – aanvankelijk Oostelijke Stationsstraat geheten - fungeren
als een noord-zuid verbindingsstraat. Die rol had naast de Beethovenstraat ook de Parnassusweg. Berlage liet zich bij het ontwerp van deze straten inspireren door de imposante
Parijse boulevards van collega-stadsarchitect Georges-Eugène Haussmann.
De daadwerkelijke uitvoering van Plan Zuid begon in 1917. Ze werd nooit helemaal voltooid. De
aanleg stopte bij het Zuider Amstelkanaal. De crisis van de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog gooiden roet in het eten. Na de oorlog paste Plan Zuid bovendien niet meer in de dan
geldende stedenbouwkundige inzichten.
Ook de Minervalaan liep uiteindelijk dood op het Zuider Amstelkanaal. De aan deze straat
geplande Rijksacademie voor Beeldende Kunst kwam er niet. Pas in 1962 verrees het Hilton
Hotel op de plek waar de academie had moeten staan. De Minervalaan werd niet de monumentale verkeersader die Berlage voor ogen had. De hoofdreden daarvoor was dat de gemeente Amsterdam de bouw van het geplande Station Zuid uitstelde. Er kwamen wel winkels
aan de Minervalaan, maar die konden niet verhinderen dat de boulevard saai was. Veel meer
leven kwam er in de Oostelijke Stationsstraat. Hier waren winkels in de bouwblokken aan het
begin van de straat. Vanaf 1929 liep tramlijn 24 door de Oostelijke Stationsstraat. Deze tram
verbond Centraal Station met het Stadionplein.
Tram 24 reed pas een week op 24 oktober 1929. Deze dag staat te boek als ‘Zwarte Donderdag’. De spectaculaire daling van de aandelenkoersen op de beurs in New York markeerde
het begin van de grote crisis van de jaren dertig. Deze crisis had veel invloed op Plan Zuid.
De woningbouw in Zuid ging nog een paar jaar door, maar er ontstond een fors woningoverschot. Vooral de duurdere woningen stonden na 1929 steeds vaker leeg. Begin jaren dertig
vroegen veel woningeigenaren toestemming om woningen op de begane grond te verbouwen
tot winkels. Zo ontstond in ruim tien jaar tijd een vrijwel gesloten winkelfront in de Oostelijke
Stationsstraat: van de Apollolaan tot de Stadionweg. De leegstand in de om de straat heen
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VAN EESTEREN EN DE WEDEROPBOUW

Beatrixpark, toen en nu

gelegen Beethovenbuurt verdween na 1933 langzaam maar zeker. De oorzaak was de komst
van Joodse vluchtelingen uit Nazi-Duitsland. Zij waren vaak gegoede middenstanders.
Overigens lag niet alles stil tijdens de crisisjaren. Zo legden Amsterdamse werklozen vanaf
1936 het Beatrixpark aan in het kader van de werkverschaffing. Het Amsterdamse Bos kwam
in deze periode op dezelfde wijze tot stand.
De crisis kon ook niet verhinderen dat Plan Zuid bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
voor een belangrijk deel gerealiseerd was. Wel was het gedeelte ten zuiden van de oost-west
lopende Stadionkade nog een rommelig gebied, vrijwel zonder bebouwing. Aan de rand van
de stad bevonden zich volkstuintjes en sportvoorzieningen. Het gebied werd begrensd door de
Zuidelijke Wandelweg, in de volksmond al snel ‘Lovers Lane’ genoemd. Aan het opgespoten
terrein langs het water van de Stadionkade bevond zich het bij kinderen geliefde speelterrein
‘Landje van Zuid’ – ook wel het Zandland genoemd. Hier konden Amsterdammers genieten
van een prachtig uitzicht over de weilanden van de polder Buitenveldert.

AMSTERDAM ZUID EN DE TWEEDE WERELDOORLOG
Na de capitulatie op 15 mei 1940 marcheerden rijen Duitse soldaten over de Stadionweg
Amsterdam Zuid binnen. Dit had zeker voor de
Joodse bewoners van Zuid grote gevolgen. Zij
mochten vanaf 31 mei 1941 geen gemeentelijke
zwembaden en stadsparken meer bezoeken. Het
maakte het Beatrixpark voor hen tot verboden
gebied. Wel konden ze het Zandland nog steeds
bezoeken.
Een gebeurtenis met nog veel grotere impact
vond plaats in de avond en nacht van 14 op 15
juli 1942. Toen moest de eerste groep Joden zich
voor deportatie melden op het Centraal Station.

Een van de vertrekpunten was de tramhalte in
de Beethovenstraat. Alleen al in de tweede helft
van 1942 begonnen 18.000 mensen hier hun
tocht naar een vaak verschrikkelijk einde.
Het Duitse leger bracht na de geallieerde invasie
van juni 1944 in Normandië versterkingen aan
bij de toegangswegen van Amsterdam. Daarvoor
moest begroeiing wijken die het zicht kon belemmeren. Het betekende dat de bomen en het
struikgewas in het Beatrixpark werden gerooid.
Verder maakten de Duitsers ook de Zuidelijke
Wandelweg boom- en struikvrij.

Cornelis van Eesteren is de tweede stadsbouwer die grote invloed heeft gehad op de uitbreiding van Amsterdam. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de aanleg van de zuidelijke
wijk Buitenveldert. Van Eesteren ontwierp ook het gedeelte van de Rivierenbuurt dat niet
door Berlage was gepland. Het gaat om het gebied ten noorden van de huidige ringweg A10.
Buitenveldert werd gebouwd in de jaren vijftig. De zone tussen Zuid en Buitenveldert was gereserveerd voor toekomstige infrastructuur: zowel spoor als weg. Ook was er hier ruimte voor
sportvelden. Op deze sportvelden zou later het zuidelijke deel van de Zuidas verrijzen.
De plannen van Van Eesteren sloten mooi aan op het Amsterdam Zuid van Berlage. Wel
kenmerkten ze zich door een kloof in ruimte en tijd. De kloof in ruimte ontstond omdat Van
Eesteren tuinsteden in het groen ontwierp. Ze stonden op afstand van de grote stad en beschikten over een heel eigen karakter. Daarnaast hield Van Eesteren zoals gezegd ook ruimte
vrij voor infrastructuur. Hier zou de toekomstige ringweg A10 van Amsterdam kunnen komen,
maar was er ook plek voor aantakking van Rijksweg 3. Die zou Rotterdam rechtstreeks met
Amsterdam moeten verbinden. De aansluiting van Rijksweg 3 op de A10 had Van Eesteren
voorzien ter hoogte van de Beethovenstraat. De kloof in tijd ontstond omdat de verwerving van
grond voor de tuinsteden veel meer tijd vroeg dan was voorzien. De hiervoor noodzakelijke
onteigeningen gingen moeizaam.
Het fundament voor zijn naoorlogse tuinsteden legde Van Eesteren al voor de Tweede Wereldoorlog. Hij presenteerde in 1934 het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP). Dit stedenbouwkundige plan voor de uitbreiding van Amsterdam naar het westen en het zuiden was bedoeld als
basis voor de uitbouw van de stad tot het jaar 2000.

Het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) uit 1934
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De uitvoering van het AUP startte in 1939. Vanwege de oorlog werd het merendeel van het
plan echter pas in de jaren vijftig gerealiseerd. Licht, lucht en ruimte stonden voorop in het
AUP. Daarom viel de keus niet meer op gesloten bouwblokken. Van Eesteren zette in op langgerekte, identieke flatgebouwen die goed op de zon lagen. Zowel Berlages Plan Zuid als het
AUP was vooruitstrevend. Beide plannen werden beschouwd als hoogtepunten en monumenten van de Nederlandse stedenbouw. Plan Zuid was revolutionair doordat het een nauwe samenhang wist te realiseren tussen stedenbouw en architectuur. Het Algemeen Uitbreidingsplan van Van Eesteren was toonaangevend wat functionele planning betreft. Het AUP was het
eerste grootschalige uitbreidingsplan dat trachtte om de toekomstige vraag naar woningen,
wegen, groenvoorzieningen en winkelvoorzieningen te voorspellen. Die voorspelling diende
als verantwoording voor de stedelijke planning. Zo ging het plan uit van 3,5 vierkante meter
groen per hoofd van de bevolking. De maximale afstand van een woning tot een park mocht
vierhonderd meter bedragen.
Het AUP onderscheidde vier stedelijke functies: wonen, werken, recreatie en verkeer. Het
plan scheidde wonen, werken en recreëren van elkaar. Werken hoorde thuis in de binnenstad
en het nog aan te leggen Westelijk Havengebied. Daarnaast kreeg de stad vingervormige lobben met bebouwing om in te wonen. Deze lobben wezen naar buiten. Hiertussen was ruimte
voor veel groen om in te recreëren, zoals het Amsterdamse Bos.
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Zandland wordt Irenebuurt

NAOORLOGSE ONTWIKKELING VAN DE STAD
De Beethovenstraat (de vroegere Oostelijke Stationsstraat) ontwikkelde zich na de oorlog tot
een winkelstraat van nationale faam. Wat de P.C. Hooftstraat aan couture te bieden had, bood
de Beethovenstraat aan levensmiddelen. Over klandizie hadden de winkeliers in de Beethovenstraat tot in de jaren zeventig niet te klagen. Zelfs de opening van het nieuwe winkelcentrum Gelderlandplein in Buitenveldert bracht hier geen verandering in. Gestegen huurprijzen
veranderden vanaf de jaren tachtig het karakter van de winkels in de Beethovenstraat. Veel
unieke winkels met historie moesten plaatsmaken voor filialen van ketens zoals Gall & Gall,
Blokker en Etos.

Beethovenstraat 1950

De uitvoering van het AUP in Amsterdam
West startte in 1951. De Prinses Irenebuurt –
inmiddels onderdeel van Amsterdam Zuidas
- werd gerealiseerd tussen 1954 en 1958.

De Prinses Irenebuurt verrees op het Zandland. In 1940 verscheen er al een plan om dit
speelterrein voor kinderen uit Zuid te vervangen door een woonwijk. Hier moesten 550 eengezinswoningen, vijftig villa’s en circa 1.100 appartementen in flats komen. Het plan werd echter
nooit uitgevoerd doordat de Duitsers in 1941 de gemeenteraad ontbonden. Pas in 1954 werden
op verzoek van particulieren de eerste huizen op het Zandland gebouwd. Twee jaar later gaf
de gemeente toestemming om zeshonderd woningen te bouwen in de Irenebuurt. De vraag
naar woningen was zo groot, dat de huizen al in 1958 werden opgeleverd.
Ook de Zuidelijke Wandelweg overleefde de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog niet.
Lovers Lane - omzoomd door populieren- en wilgenbosjes en ruim veertig jaar een geliefde
wijkplaats voor Amsterdammers - werd in 1961 definitief bedolven onder het zand. Dit zand
was afkomstig van de realisatie van Buitenveldert. Maar al in de jaren vijftig werd de Zuidelijke Wandelweg steeds minder begaanbaar door allerlei werkzaamheden.

In de periode 1951-1960 verdween de Zuidelijke Wandelweg
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Nog steeds ligt er een aanzet voor een onderdoorgang voor het spoor onder de noordelijke
rijbanen van de A10

Aansluiting van de A1, A2, A3 en A4 op
Amsterdam

In 1921 startte de aanleg van de Ringspoordijk ten oosten en ten zuiden van Amsterdam. Deze moest Haarlem en Utrecht
rechtstreeks met elkaar verbinden via het
spoor en het goederenvervoer omleiden
zodat het niet meer via Amsterdam Centraal
hoefde te verlopen. De spoordijk werd nooit
voltooid door crisis, Tweede Wereldoorlog en
de wederopbouw hierna. Het Rijk verbreedde
het dijklichaam van de ongebruikte Ringspoordijk in de jaren vijftig voor de aanleg
van een verhoogde ringweg: de latere A10.
Vlak voor de aanvang van de werkzaamheden
besloot de rijksoverheid grond te reserveren
in de middenberm van deze weg en de aansluitende nieuwe A4. Hier zou mogelijk later
een spoorlijn kunnen komen van Leiden naar
het Rijksmuseum. Deze spoorlijn zou ook
Schiphol en een toekomstig station Amsterdam Zuid aandoen en de zuidelijke binnenstad van Amsterdam ontsluiten. Verder liet
het Rijk ruimte vrij voor een eventuele ringlijn voor passagiersvervoer: de latere metrolijn 50. Ter hoogte van de Boerenwetering
kwam er onder de noordelijke rijbanen van
de A10 een nooit gebruikte onderdoorgang
voor de trein. Het Rijk bouwde tegelijkertijd
een tweede onderdoorgang onder de zuidelijke A10-banen, de huidige Amstelveenboog.
Die gebruikt sneltram 51 nog dagelijks.

Het tracé voor de A3 in Amsterdam en Amstelveen werd later afgegraven en bebouwd.
Het dijklichaam met infrastructuur dat door
de latere Zuidas loopt, is dus niet oud. Dat
geldt zeker ook voor de nu zo belangrijke
aansluiting van Schiphol op het openbaar
vervoer. Tot die aansluiting er was, reden
voortdurend KLM-bussen heen en weer tussen Amsterdam en de luchthaven.
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Door de geweldige drukte op de lijn tussen
Schiphol en Amsterdam Centraal werd hier
op een gegeven moment gereden met grote
bussen. De kleine bussen werden vanaf 1967
gebruikt op de lijn met Zestienhoven en Rotterdam. De motor van de DAF-bussen maakte
een vreselijke herrie. Passagiers konden zich
onderling nauwelijks verstaanbaar maken. Bij
harde wind konden de bussen niet in de vijfde
versnelling rijden. Achter in de DAF-bussen lag
500 kg zand in zakken. Die moest de bussen op
de weg houden, vooral als het nat weer was…

Een NS-studie uit 1968 onderzocht de koppeling van lokaal OV en trein in Amsterdam

ONTWIKKELING VAN DE
HOOFDINFRASTRUCTUUR
Hoewel de aanleg van een zandlichaam voor
de toekomstige dijk al in 1950 startte, duurde
het nog tot de zeventiger jaren voordat
de aanleg van de infrastructuur echt kon
beginnen. Moeizame onteigeningen waren
de belangrijkste oorzaak. De A10 Zuid werd
vervolgens stapsgewijs in gebruik genomen.
In 1984 was dit deel van de Ring Amsterdam
helemaal klaar. Toen was al drie jaar bekend
dat de A3 tussen Rotterdam en Amsterdam
er definitief niet ging komen. De bouw van
deze rechtstreekse verbinding tussen de
twee grootste Nederlandse steden was begonnen in de jaren zeventig.

NS voerde in de jaren zestig studies uit naar
de ontwikkeling van het openbaar vervoer
in de Randstad. Het idee was om Den Haag,
Amstelveen en Purmerend met Amsterdam
te verbinden via een spoorlijn in noord-zuid
richting. Een aan te leggen station Amsterdam Zuid moest dan de laatste stop
zijn voordat de trein de stad indraaide in de
richting van het Leidseplein. NS zocht in de
studies ook naar een stevige koppeling met
het interregionale en lokale openbaar vervoer. Amsterdam Zuid moest een knooppunt
worden waar verschillende soorten openbaar vervoerverbindingen bij elkaar kwamen
en reizigers konden overstappen van de ene
vervoersvorm op de andere.
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Station Amsterdam Zuid rond 1980 met
tweesporig treinstation en nog zonder metro
(de onderdoorgang is wel al zichtbaar)

Eindhalte lijn 5 met op de achtergrond station
Amsterdam Zuid

NS had in 1964 al miljoenen geïnvesteerd in
de ruwbouw van een tunnel onder de startbaan bij Schiphol. De minister van Verkeer en
Waterstaat maakte echter geen aanstalten
om de spoorlijn daadwerkelijk aan te leggen.
In 1969 was het geduld bij verschillende
belanghebbenden op. NS, belanghebbende
gemeenten (waaronder Amsterdam), KLM en
Schiphol wilden dan maar een N.V. vormen
voor het financieren van de spoorlijn. Maar
ook in deze constructie was een rijksbijdrage
onmisbaar. En de minister wilde er vooralsnog geen geld in steken.
Pas in 1973 werd de impasse doorbroken. De
minister van Verkeer en Waterstaat besloot
dat jaar om een treinverbinding aan te leggen
van Schiphol naar een nieuw te bouwen
station Amsterdam Minervalaan. Dit station
zou bij de opening in 1978 Amsterdam Zuid
heten. Het was het eindstation van een pendeldienst van treinen van en naar Schiphol.
Op Amsterdam Zuid konden reizigers vanuit
de luchthaven overstappen op de tram naar
de stad. Ideaal was deze oplossing nog niet.
Er kwamen plannen om de spoorlijn door te
trekken naar een toekomstig station Museumplein, vlakbij het Rijksmuseum. Maar
de gemeente blokkeerde dit voornemen
uit angst voor ‘Manhattan-effecten’. Zo’n
spoorlijn dwars door de stad zou een ongewenste dichtheid van de bebouwing met zich
meebrengen. Bovendien speelden in deze
periode de eerste schermutselingen rondom de aanleg van de metro oostlijn naar de
Bijlmer, die onder de Amsterdamse binnenstad door liep. De gemeente had dus geen
behoefte aan een tweede ‘hoofdpijndossier’
op openbaar vervoergebied.

Tracé spoorlijn van Schiphol naar Amsterdam
Museumplein via de Boerenwetering

|

223

Op de bestemmingsplankaart van Buitenveldert uit 1973 was de verbinding voor het spoor
richting het centrum ingetekend, net zoals de
aansluiting van de A3 uit Rotterdam op de A10

De aanleg van de spoorlijn van Schiphol naar Amsterdam Zuid startte in 1975. Drie jaar later
vond de opening plaats. In 1981 werd de spoorlijn doorgetrokken naar het nieuwe station
Amsterdam RAI. Datzelfde jaar ging de spoorverbinding tussen Schiphol en Leiden open.
Doortrekking naar het Rijksmuseum was inmiddels definitief van tafel. Als alternatief moest
er een metro komen die Amsterdam Zuid met de binnenstad verbindt. Met de ingebruikname
van de Noord/Zuidlijn zal dit voornemen eindelijk werkelijkheid worden. Voor de verbinding
van Amsterdam Zuid met de binnenstad zorgen nu nog sneltram 51 en de verlengde tramlijn
5 tussen Centraal Station en Amstelveen Binnenhof. Beide lijnen werden in 1990 in gebruik
genomen. Voor de verbinding tussen Schiphol en het centrum is er inmiddels ook de spoorlijn
tussen Schiphol en Amsterdam Centraal. Deze zogenoemde Westtak kwam in 1986 in bedrijf.
Amsterdam Zuid is nu een belangrijk station voor verschillende oost-west verbindingen.
Je kunt vanaf ‘Zuid’ onder andere naar Almere, Lelystad, Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Amersfoort en Enschede reizen. Dit is mogelijk doordat in 1993 het laatste deel van de
Ringspoorlijn van Amsterdam in gebruik werd genomen. Toen ging de rest van de zuidelijke
tak vanaf Schiphol open, via Amsterdam Zuid/WTC en Amsterdam RAI naar Weesp. Er werden
hiervoor twee nieuwe stations aangelegd: Duivendrecht en Diemen Zuid. Station RAI werd bij
deze gelegenheid volledig vernieuwd.

Aanleg van de A10 in respectievelijk 1972, 1976 en 1978
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Station RAI in 1981

Nieuwe station RAI (geopend in 1992)

Station Amsterdam Zuid groeide van rond de drieduizend reizigers per dag in de jaren tachtig
tot 15.000 rond 2000. In 2012 deden dagelijks al 35.000 treinreizigers het station aan, in 2025
moeten dit er rond de 80.000 zijn. Het lokale openbaar vervoer kent een vergelijkbaar aantal
in- en uitstappers in 2012, 2020 en 2030. Deze ontwikkeling loopt parallel aan het groeiende
aantal reizigers dat per spoor van en naar Schiphol reist.

Voormalig treinstation Schiphol (1980-1993)

DE EERSTE BEBOUWING OP DE ZUIDAS
Van Eesteren had in zijn plannen meer
ruimte vrijgehouden dan nodig was voor de
infrastructuur. Hierdoor kon de zone tussen
station Amsterdam Zuid en Buitenveldert
zich ontwikkelen als vestigingsplaats voor
‘grote functies’. Het RAI congres- en evenementcomplex aan het Europaplein - ontworpen door Alexander Bodon - vestigde zich
als eerste in deze zone. De RAI opende op 2
februari 1961 de deuren.
Aan de noordwestzijde van Buitenveldert
vond eveneens al in de jaren zestig nieuwbouw plaats. Het ziekenhuis van de Vrije
Universiteit – het VU Medisch Centrum –
vestigde zich in 1964 in het gebied. Negen
jaar later volgde het hoofdgebouw van de VU.
Studenten waren niet onverdeeld gelukkig
met de stap. Ze verlieten tientallen universiteitsgebouwen in hartje stad voor nieuwbouw
op een zandvlakte.

De Vrije Universiteit in aanbouw (1960)
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De NMB aan de Zuidas in spe

NIEUWBOUW NEDERLANDSE MIDDENSTANDS BANK (NMB)
Achteraf gezien vond de eerste aanzet voor de huidige Zuidas in de jaren zeventig plaats. Niemand vermoedde dat toen echter. Van enige stedenbouwkundige begeleiding of planmatige
opzet was geen sprake. In de tweede helft van de zeventiger jaren betrok de NMB - voorloper
van ING - zijn kantoor in Amerikaanse stijl op de latere Zuidas. Het gebouw kenmerkte zich
door beperkt daglicht en grote, diepe vloervelden. Vloervelden zijn verdiepingen van kantoren
die niet door wandjes en anders obstakels zijn ingedeeld in kleinere ruimten.
Het had niet veel gescheeld of het NMB-hoofdkantoor was op een andere plek verrezen. De
bank wilde een nieuw hoofdkantoor middenin de stad bouwen. NMB had daarvoor de locatie
van de Willebrorduskerk aan de Ceintuurbaan op het oog. Deze was niet langer als kerk in
gebruik en zou worden gesloopt. Maar de gemeente wilde die locatie graag verwerven voor
verbreding van de nabijgelegen brug over de Amstel. Beide partijen kwamen daarom in 1972
een grondruil overeen. De NMB kreeg grond in eigendom nabij de verlengde Minervalaan. Dit
was een zeldzaamheid in Amsterdam. De stad geeft immers sinds het eind van de negentiende eeuw vrijwel uitsluitend grond in erfpacht uit.
De oplevering van het eerste deel van het gebouw van het kantongerecht aan de Parnassusweg was in 1977 een feit. Dit gebouw werd in 1992 uitgebreid met de rechtbank en het parket.
De komst van de rechtbank naar deze locatie
was voor verschillende grote advocatenkanReservering infrastructuur in 1970
toren aanleiding om de Zuidas serieus als
vestigingslocatie te overwegen. Daar kwam
bij dat veel medewerkers van deze kantoren
in Amsterdam Zuid woonden. Voor hen was
de Zuidas dus dichtbij. Een andere reden om
de binnenstad te verruilen voor het nieuwe
kantorengebied, was de schaalvergroting in
het bedrijfsleven. Deze startte in de jaren
tachtig en leidde tot het ontstaan van grotere
accountants- en advocatenkantoren. De
extra kantoorruimte die bedrijven als Nauta
Dutilh, Houthoff Buruma en Boekel de Nerée
zochten, vonden ze op de Zuidas.
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Bouw World Trade Center Amsterdam in 1984

WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM
De komst van het World Trade Center was in de jaren tachtig de volgende grote stap in het
ontstaan van de Zuidas. Amsterdam had in deze periode al veel bedrijven en financiële dienstverleners de stad uitgejaagd. Een verbod op het bouwen van parkeergarages in de binnenstad
was een belangrijke ‘boosdoener’. De gemeente besefte dat het centrum de vanouds belangrijke functie voor het bankwezen en de handel dreigde te verliezen. Van uitgekristalliseerde
plannen voor de zuidelijke IJ-oevers was op dat moment nog geen sprake. Dus toen de eerste
voorbereidingen door de initiatiefnemers (waaronder het ABP) werden getroffen voor het
inrichten van een wereldhandelscentrum, viel de keuze op een terrein aan de zuidzijde van de
stad. Hier was er ruimte en het gebied lag bovendien dicht bij Schiphol. Ook was de zichtlocatie aan de A10 welkom voor het WTC.
De kwaliteit van het gebied dat later de Zuidas zou heten, werd steeds duidelijker. Het gerechtsgebouw, het NMB-gebouw en het WTC lagen alle ten noorden van de infrastructuurbundel. De zuidkant werd nog steeds gedomineerd door sportparken van diverse voetbal- en
tennisverenigingen. Daar kwam pas met de komst van ABN AMRO in de jaren negentig verandering in.

DE ZUIDAS BLIJKT GEWILD
Het gemeentelijke Structuurplan De stad centraal (1985) liet nevenactiviteiten toe in de
Zuidas. Het bestemmingsplan maakte aan de noordzijde bovendien kantoorontwikkeling
mogelijk. Dankzij deze bestemming konden NMB, rechtbank en WTC in dit gebied worden
gebouwd. De komst van deze drie was de eerste majeure aanwijzing dat de markt de potentie
van de Zuidas onderkende. Maar het waren toen nog incidenten.
De NMB verhuisde in de jaren tachtig naar Amsterdam Zuidoost. Daar betrok de bank een
nieuw, antroposofisch kantoor van architectenbureau van Alberts en van Huut. NMB-dochter
Maatschappij voor Bedrijfsobjecten (MBO) renoveerde het ‘oude’ hoofdkantoor op de Zuidas
vervolgens tot het grote kantoorverzamelgebouw Atrium. MBO verkreeg hiervoor aanvullende
grond van de gemeente. De NMB-dochter liet flinke atria zagen in de diepe en donkere vloervelden van het vroegere hoofdkantoor. Ook werd de hele gevel vernieuwd. Het Atrium was
gewild onder bedrijven. De huren waren lange tijd de hoogste in Nederland.

ING-kantoor Amsterdam Zuidoost
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Atrium-complex na renovatie oude NMB-gebouw

De behoefte om advocaten te huisvesten op de Zuidas, bleef groeien in deze periode. Kantoren
tussen de Strawinskylaan en de Irenebuurt werden hiervoor geschikt gemaakt. Plannen voor
verdere nieuwbouw waren volop in de maak. De Strawinskylaan was al eens opgehoogd bij de
realisatie van het NMB-gebouw. Dit maakte het mogelijk om het autoverkeer te scheiden van
het fietsverkeer op het maaiveld. De verbindingen naar de garages van de nieuwe kantoren
werden direct op de Strawinskylaan aangesloten. Onder de nieuwkomers op de Zuidas bevond
zich ook Stibbe. Het gerenommeerde advocatenkantoor vond een plek in een van de twee
torens die begin jaren negentig verrezen naast het Atrium. De Zuidas was als planologisch
fenomeen toen nog niet gedefinieerd. Maar de komst van dergelijke partijen maakte de ontwikkeling van het gebied onontkoombaar. Met de vestiging van ABN AMRO op de Zuidas ging
de kogel later in de jaren negentig definitief door de kerk.

Atrium, met hiernaast de Tweeling. Het rechtse
gebouw is de Stibbe-toren. In het linkse
gebouw is sinds 2008 AkzoNobel gevestigd
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De informatie die we voor dit boek hebben gebruikt en de opgenomen illustraties komen
rechtstreeks voort uit het proces van onderzoek en besluitvorming zoals dit in het boek is
beschreven. Zowel de benutte stukken als het beeldmateriaal bevinden zich in de archieven
van Dienst Zuidas en de projectorganisatie Zuidasdok. Voor zover we externe bronnen hebben
gebruikt, waren deze openbaar toegankelijk. We hebben de gebruikte bronnen zoveel mogelijk in de tekst vermeld. Voor de gebruikte foto’s en krantenartikelen hebben we toestemming
gevraagd aan de rechthebbenden voor zover wij die konden achterhalen.
Een belangrijke bron van informatie voor dit boek waren de vele interviews die wij hebben
gehouden. Voor de hierdoor verkregen inzichten en achtergronden en later de reactie op
onze concepten, zeggen wij dank aan (in alfabetische volgorde): Dirk Jan van den Berg,
Klaas de Boer, Kees de Boo, Elco Brinkman, Pi de Bruijn, Patrick Buck, Alex Colthoff,
Robert Dijckmeester, Jan Doets, Jan Hendrik Dronkers, Marcel Ham, Jan van Hensbergen,
Renée Hoogendoorn, Christiaan Huyg, Richard Jorissen, Jan Kalff, Siwart Kolthek, Jaap Korf,
Wim Korf, Chris Kuijpers, Jacques Kwak, Wim Leendertse, Bert Meerstadt, Menno Olman,
Peter Oussoren, Maarten van Poelgeest, Siebe Riedstra, Donné Slangen, Duco Stadig,
Hans Versteegen en Gerrit Zalm.
Voor beschikbaar gestelde informatie, hulp bij het schrijven, lezen van tussenresultaten en
overige hulp, zeggen wij dank aan Rosseel van der Broek, Fanneke Faasen, Cees Geldof,
Hilde van der Meer, Jan Olthof, Christina Ottersberg, Kees Peters, Jan Roelofs,
Ben Theunissen, Henk Vlaming, Ron Voskamp en alle anderen die (onbedoeld) nu
onbenoemd blijven.
We zijn zeker ook Neerlands diep dankbaar. Zonder de ’adoptie’ van het boek door deze organisatie was deze uitgave niet mogelijk geweest. Temeer omdat we er met de inzet van redacteur Noël Houben en vormgever Leo Lankman een ook echt leesbaar boek van konden maken.
Aanvullende financiële steun mochten wij ontvangen van de projectorganisatie Zuidasdok en
de Nederlandse Spoorwegen.
De auteurs
Bert van Eekelen
Remko Schnieders
Sebastiaan de Wilde
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