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BEATRIXPARK	  EN	  ZUIDASDOK	  
	  
In	  de	  oorspronkelijke	  plannen	  zou	  de	  hele	  infrastructuur	  tussen	  RAI	  en	  VU	  ondergronds	  komen	  te	  
liggen.	  Inmiddels	  is	  besloten	  om	  alleen	  het	  centrumgebied	  van	  Zuidas	  te	  ondertunnelen	  en	  komt	  ter	  
hoogte	  van	  het	  Beatrixpark	  de	  oostelijke	  tunnelmond	  te	  liggen	  waar	  oorspronkelijk	  de	  weg	  al	  
ondergronds	  zou	  zijn.	  De	  sporen	  blijven	  bovengronds,	  en	  er	  komen	  meer	  sporen	  bij,	  zowel	  van	  trein	  
als	  van	  Noord-‐Zuidlijn.	  
Daarmee	  zijn	  alle	  prachtige	  plannen	  voor	  het	  park	  verdampt	  en	  wordt	  een	  groot	  deel	  van	  het	  groen	  
opgeofferd	  om	  een	  brede	  tunnelmond	  aan	  te	  leggen	  met	  beperkte	  geluidswerende	  schermen,	  en	  
boven	  de	  tunnelmond	  extra	  constructies	  voor	  o.a.	  ventilatoren	  etc.	  	  
Afgezien	  van	  de	  jarenlange	  bouwoverlast,	  het	  aanleggen	  van	  een	  bouwweg	  en	  extra	  waterberging	  
zullen	  uiteindelijk	  de	  parkbezoekers	  geconfronteerd	  worden	  met	  een	  steile	  taludwand,	  die	  slechts	  
beperkt	  het	  geluid	  van	  een	  6-‐baans	  tunnelingang	  met	  de	  nodige	  luchtvervuiling	  kan	  tegenhouden.	  
Wel	  is	  in	  het	  park	  inmiddels	  extra	  waterberging	  gegraven	  en	  een	  brede	  geul	  voor	  de	  kabels	  en	  
leidingen.	  Het	  viaduct	  over	  de	  Beethovenstraat	  wordt	  aangepast	  voor	  de	  spoorverbreding.	  Deze	  
werkzaamheden	  worden	  beschouwd	  als	  kleinere	  projecten,	  maar	  geven	  al	  ongelooflijk	  veel	  overlast	  :	  
herrie,	  omleidingen,	  blokkades,	  bomenkap,	  stof,	  dreunende	  waterpompen,	  vrachtauto’s,	  
zandhopen,puin	  ruimen.	  	  	  
In	  alle	  aan	  u	  gepresenteerde	  stukken	  worden	  vooral	  de	  positieve	  effecten	  breed	  uiteengezet,	  maar	  
wordt	  nauwelijks	  ingegaan	  op	  de	  negatieve	  gevolgen	  voor	  de	  omgeving,	  het	  verlies	  van	  heel	  veel	  
groen,	  een	  gigantische	  bouwput	  waar	  de	  aannemer	  de	  bouwfasering	  bepaalt.	  Daarmee	  geeft	  de	  
overheid	  de	  regie	  van	  Zuidasdok	  uit	  handen	  aan	  een	  of	  meerdere	  commerciële	  partijen.	  
Grote	  projecten	  lopen	  bijna	  altijd	  uit	  en	  worden	  altijd	  duurder	  dan	  gepland	  :	  Rijksmuseum,	  NZ	  lijn,	  
Hoge	  Snelheidslijn,	  Betuwelijn,	  Stopera	  of	  Huis	  ten	  Bosch.	  Ongetwijfeld	  kunt	  u	  in	  2020	  Zuidasdok	  
toevoegen	  aan	  dit	  rijtje,	  veel	  duurder	  en	  later	  klaar	  dan	  gepland.	  Willen	  wij	  in	  Amsterdam	  zo’n	  dure	  
tunnel?	  Durft	  u	  het	  aan	  om	  alsnog	  in	  te	  grijpen?	  	  	  	  	  
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