
Zuidas keihard voor monumenten

De bewoneÍs van de
Wamersblokken moelen aantonen

dat zestg jaa. geleden, bij de bouw
van de blokken, aan de eisen is
voldaan.

Een door een bewoner gemaakt
gespreksveÍslag waarin dii is
opgetekend, werd door Zuidas
goedgekeLrd. ln een daarop
voloende e-mailvan Zuidas aan de
bewoners met nog eens uilleg van
de we*zaamheden en een
planning voor de komende weken
wordt de fundeÍing niet meer
genoemd.

Navraag leert dat Zuidas van de
bewoners bouMekeningen wil
ontvangen, dat deze doorZuidas
beoordeeld worden. maar dat van
een fysieke controle van palen of
fundering geen sprake zalzijn. Het
is aan ons als eigenaÍen van de
rijksmonumenien om te zorgen/aan
te tonen dat de constructie van de
gebouwen zowel kwantitatief als
kwa litaiieí voldoet. Dus in opdracht
van de Zuidas worden er
werkzaamheden uitgevoerd die
mogelijk schade aan onze
gebouwen hebben aangeÍicht, wij
moeten aantonen dal bjj de bouw
zestig jaar geleden aan de
constructie-eisen is voldaan.
Schade veroorzaken aan
rijksmonumenlen is nog sleeds
stÍafbaar, maar voor Zuidas geldt
kennelilk dat de slachtoffers
stÍafbaarzijn, niet de daderc.

Bart Capel, Amsterdam

Een juichend stuk in Het Parool
over de nieuwe groenslructuur en
wateÍopvang op de Zuidas. Maar
de bewoners van de Prinses
lrenebuuÍt staan helemaal niet te
juichen, inlegendeel

Zuidas, de prcgÉmmadlrecUe van
de gemeente is ook opdrachtgever
vooÍ de werkzaamheden in de
FÍed. Roeskestraat ten behoeve
van hei Zuidasdok, de tijdelijke en
nieuwe rechtbank en de overige
nieuwe en bestaande kantoÍen in
de stmat. Graafmachines weÍden
daalbij ingezet als heiblok om
bekisting, steunen en siempels de
grond in te beuken. De aanliggende
vier rijksmonumenten, de
zogenoemde Wamersblokken,
gebouwd op houten palen, stonden
met hun bewoneÉ le schudden op
hun grondvesien-

Na klachten van de bewoners bij
Zuidas en StadsdeelZuid werd
geconslaieerd dat hel zo niet kon.
Een groot deelvan de
aangebrachte bekisting stond
inmiddels al op instoÍien en moest
veMijderd woden en opnieuw
aangebrachl, beide weer mei veel
geweld- De gebouwen en
bewoners slonden opnieuw te
schudden.

Zuidas heeft eerst via è-mailen
laler in een gesprek toegegeven
dat men onvoldoende heelt
stilgestaan bij de werkzaamheden
en het moment van uitvoering,
onvoldoende heeft aangegeven
welke hinder het werk zou
veroorzaken. onvoldoende heeft
gerealiseerd dat hinder door ons
anders wordt beleefd dan door
Zuídas en excuses aangeboden.

ln hei gesprek heeft Zuidas ook
aangeboden bouwkundige
opnames van de viergebouwen le
laten maken inclusief de fundering.
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