
Aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Participatie
Zuidasdok wijziging 2022
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
                                                                                                                                     Amsterdam, 6 januari 2023

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zend ik u mijn zienswijze bij de wijziging 2022 van het Tracébesluit Zuidasdok.

In mijn zienswijze ga ik uitsluitend in op aspecten die raken aan de waterhuishouding.
In het voorgestelde wijzigingsbesluit gaat het dan om:

* 1. Het doortrekken van de opentunnelbakken aan beide zijden van de zuidelijke rijbaan mogelijk maken. Dit 
gemotiveerd als nodig wegens de specifieke grondwatersituatie bij de tunnelmonden van de zuidelijke rijbaan en
*2. Het mogelijk maken door toevoeging van een nieuw 5e lid aan artikel 3 TB dat voor het overbruggen van 
hoogteverschillen op plaatsen waar in het TB taluds staan aangegeven grondkerende constructies worden 
toegepast.

Allereerst merk ik op  dat in de Toelichting met verwijzing naar het bijlagerapport over Water gesteld  wordt dat 
water “een” risico is. In het rapport zelf wordt evenwel –terecht- gesteld dat water “één van de grootste risico’s” 
is. Deze verandering aanbrengen in de tekst maakt dat het wantrouwen van mij over dit onderwerp weer 
helemaal terug is.
De risico’s die al sinds de MER bekend zijn worden niet als zodanig nog eens genoemd anders dan dat de 
tunnels onder kunnen lopen. Het station en de kruipruimtes in mijn woonbuurt kunnen evenwel òòk onderlopen 
door het structureel verhogen van de grondwaterstand waartegen te weinig mitigerende maatregelen worden 
genomen. De tuinen worden een moeras.

Zo minutieus als de akoestische effecten tot op gevels per woning in een wijde omgeving  berekend zijn en 
bijgevoegd, zo oppervlakkig en nietszeggend worden de al dan niet gewijzigde effecten op de waterhuishouding  
gepresenteerd. 

Inmiddels kreeg ik met twee andere buurtbewoners een toelichting op het (volledig nieuwe, zo bleek) Groeiend 
Grondwatermodel Zuidas. Heel fijn dat dat kon, maar ook illustratief voor de onzekerheden over wat er op dit 
gebied gaat gebeuren. Het nieuwe model geeft alleen een geijkt overzicht van de grondwatersituatie van 2010 tot 
en met 2020. Latere gegevens tot en met 2022 zijn niet verwerkt. De effecten richting 2030 en verder tot 2050 
moeten nog met dit nieuwe model bepaald worden.
 Ik vind dat een ontwerp van de waterhuishouding, dat Zuidasdok nu zegt zelf te gaan maken en als opdracht in 
de aanbestedingsstukken voor Tunnel te gaan stoppen, ook met de omgeving besproken behoort te worden. Hoe 
moeten wij er anders op vertrouwen dat de toegezegde mitigerende maatregelen afdoende zullen zijn ? 

Ad 1) In het rapport Water op pagina 11 wordt verwezen naar berekeningen (statistisch grondwaterstanden hoger 
dan waar TB van uitging) van voormalig aannemer Zuidplus die mede aanleiding zijn voor de nu voorgestelde 
wijzigingen. Deze berekeningen zijn niet als bijlage toegevoegd, dus niet openbaar, dat hoort niet, ze behoren bij 
de stukken te zitten als je je daarop beroept.

Zuidplus heeft indertijd aan de zogenaamde Wateroverleggroep van de buurt (waar ik aan deelnam) een 
presentatie gegeven over hun voorstellen voor de waterhuishouding, waaronder een compleet Drainage 
Transportriool over de gehele lengte van het Dok. Dit was nodig volgens hen, naast de wadi in de Prinses 
Irenestraat die de gemeente en rijksoverheid ons eerder voorhielden als voldoende om een waterscheiding tussen 
Zuidas inclusief Dok en de woonbuurt aan te brengen.
In het rapport Water wordt nu verwezen naar het Groeiend Grondwatermodel als basis voor alle mitigerende 
maatregelen. Daarbij baseert men zich op de versie 2011, deze versie geeft meer dan tien jaar later niet meer een 
juist beeld. Zie mijn eerdere opmerkingen hierover.

Ad 2) De formulering van het nieuwe lid 5 acht ik veel te vaag en te ruim qua maatregelvlakken.  Wie bepaalt 
wanneer het “technisch noodzakelijk” is om grondkerende constructies in plaats van taluds aan te brengen? Is dat 
de (onder-) aannemer, is dat Rijkswaterstaat? Als deze constructies worden gebruikt, zo staat in het rapport 
water, dan staat op die plaatsen het grondwater hoger en dat moet worden gemitigeerd. Wie houdt dan bij op 
hoeveel plaatsen van dit lid 5 artikel 3 TB gebruik gemaakt gaat worden? Geeft de aannemer dat verplicht door 
en zo ja aan wie ? En wie geeft dan opdracht aan wie om de mitigerende maatregelen uit te breiden?



Nu al blijkt onvoldoende ruimte voor oppervlakte water over te blijven bij deze wijzigingen. De oplossing wordt 
naar een onbestemde toekomst geschoven. Op de met enige moeite gevonden verbeelding bij het 
ontwerpbestemmingsplan is water als bestemming op bewuste plaats (duiker bij de begraafplaats) aangegeven, 
onduidelijk is of dit nu een aangepaste, te kleine, strook is.

De verantwoordelijkheid voor de gevolgen als risico’s blijken onvoldoende afgedekt te zijn dient in mijn ogen 
geheel bij Rijkswaterstaat te liggen. Nu wordt in de Toelichting vermeld dat de gemeente Amsterdam met het 
Groeiend Grondwater model alles gaat oplossen. Dat lijkt mij niet juist. De Zuidasdokorganisatie als 
samenwerkingsorgaan heeft mij zoals eerder vermeld  laten weten dat op het gebied van de waterhuishouding in 
de Tunnel- aanbestedingsstukken “wij zelf met een ontwerp zullen komen”.  Wie zijn dan wij? Zuidasdok is 
immers geen rechtspersoon, dus ook hier geldt wie is dan verantwoordelijk? 

Desgevraagd in 2017 door de Wateroverleggroep weigert de gemeente Amsterdam één centraal aanspreekpunt 
aan te wijzen met wie wij bewoners in geval van calamiteiten/ schade als gevolg van onvoldoende beheersing 
van de grondwatersituatie in contact kunnen treden. Ik verzoek de minister op dit punt helderheid te scheppen. 

Samenvattend vind ik dit wijzigingsbesluit wat betreft de waterhuishouding teveel open eindes bevatten. Ik 
verzoek ik u daarom in de toelichting op het besluit op te nemen op welke wijze en wanneer er meer 
duidelijkheid over de watermaatregelen tijdens en na de bouw gegeven wordt.

Met vriendelijke groet,

Lieneke Meurs

J.D.M. Meurs
Prinses Marijkestraat 22
1077 XC Amsterdam
jdmmeurs@planet.nl


