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Commentaar

Zuidasdok

E

erder deze maand verscheen er in een landelijke krant het bericht dat de
ministers van VROM, Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat en
Financiën op het punt zouden staan de knoop door te hakken over de toekomst van de Zuidas in Amsterdam. En wel door een positieve beslissing te
nemen over het deels onder de grond stoppen van de A10, die nu nog de
Zuidas in tweeën snijdt.
Ervan uitgaande dat de bron goed was, moet er dus wat tussen zijn gekomen, waardoor de betrokken ministers nog steeds niet het licht op groen hebben gezet. Mogelijk
zijn het de verhitte tegenstellingen binnen de coalitie over het rapport-Davids.
Maar misschien zijn de schrijvers van het bericht ook iets te enthousiast geweest. Een
woordvoerder van het ministerie van VROM kwalificeerde het desbetreffende bericht
tegenover Vastgoedmarkt in ieder geval als prematuur: ‘Ik denk dat deze krant zich
baseert op uitspraken van partijen die willen dat dit de uitkomst zal zijn. Maar in feite
is het niet zeker of de betrokken ministers donderdag over de Zuidas zullen spreken.
En als ze dat doen, wat daarvan de uitkomst zal zijn. Die zal men vervolgens ook nog
met de regio moeten bespreken. Er zijn dus nog veel onzekerheden.’
Het doet er ook niet zoveel toe wat de ministers over het zogenoemde dokmodel gaan
beslissen en wanneer ze dat doen. Want al eerder werd helder dat de oorspronkelijke
plannen, inclusief de financiering ervan door marktpartijen op basis van een vastgoedvisie en de grondexploitatie, al lang niet meer haalbaar zijn.
De drie varianten die voormalig topambtenaar Dirk Jan van den Berg in november
vorig jaar aan de ministerraad presenteerde, impliceerden een radicale breuk met de
eerste plannen.
Die kwamen onder meer uit de koker van voormalig ING Real Estate-topman Jan
Doets. Hij is altijd een voorstander van een dokmodel geweest dat de A10-infrastructuur diep onder de grond legde waardoor beide kanten van de Zuidas met elkaar zou
worden herenigd. Hierdoor zou op het dok de mogelijkheid ontstaan van een uniek
stuk grond waarop een zeer profijtelijke grondexploitatie kon worden uitgevoerd. Met
als resultaat een Zuidas die zich als gemengde kantoor-, woon- en leisureontwikkeling
zou kunnen meten met soortgelijke gebieden als La Défense in Parijs en Canary Wharf
in Londen.

Ach, dat was vijf, zes jaar geleden. Toen konden we ook in Nederland nog dromen van
ongekende economische groei en een eeuwige behoefte aan hoogwaardige kantooren woonruimte met koop- en huurprijzen die alleen in steden als Parijs, Londen of
New York zouden kunnen worden gerealiseerd.
De drie varianten voor de Zuidas van Van den Berg hebben in ieder geval één ding
gemeen: de tunnels voor de auto, trein en metro gaan minder diep in de grond. En de
uitvoering, kosten en exploitatie worden losgekoppeld van de vastgoedcomponent. De
vastgoedmarktpartijen hebben er, in ieder geval direct, niets meer mee te maken.
Gewoon een infrastructurele klus. Dat zal nog het nodige vergen van de financiering,
de technische uitvoering en de kostenbewaking. Dit soort projecten loopt in Nederland nog wel eens uit de hand, leert zelfs de meest recente geschiedenis. Een kleine
miljard euro is in ieder geval beter te overzien dan de 2,2 miljard waarvan bij de oerplannen van het dokmodel nog werd uitgegaan.
Blijft natuurlijk de vraag of het zo erg is om de oorspronkelijke plannen voor een prestigieuze Zuidas met een dokmodel diep onder de grond definitief op te geven? Ik denk
van niet. De eerste plannen pasten uitstekend bij de ambities en dromen van het
begin van deze eeuw, maar veel minder bij de vastgoedrealiteit van nu. Er staan inmiddels prachtige gebouwen op de Zuidas en er is ook zonder het ondergrondse dokmodel
nog voldoende te realiseren om deze locatie een prestige te kunnen geven waarmee je
internationaal voor de dag kunt komen.
Welke beslissing er de komende weken of maanden ook over het dolmodel wordt
genomen: de enige goede is er een die wordt genomen met beide benen op de grond,
met oog voor realiteit en kosten. Misschien is dat moeilijk om te accepteren voor
iedereen di graag kijkt naar het buitenland waar het allemaal beter en grootser zou
zijn. Maar hoogmoed komt voor de val, weten ze nu ook in Dubai. Ik denk dat enige
bescheidenheid toch beter bij onze volksaard past.
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