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'n Kunstenaarsvoorstelling van hoe Jewel City gaan lyk nadat die gebied herontwikkel is.

Fonds belê R2 mid. in
Johannesburg se kern

Private sektor blaas nuwe lewe
in ou geboue,hef gebiedop

'n Kunstenaarsvoorstelling van hoe die Absa Towers-hoofgebou in die
middestad gaan lyk. Die gebou gaan 520 residensiële huureenhede hê.

Elma Kloppers

lik weer in die visier van eiendomsbeleg-
gers en ontwikkelaars en het pas die

grootste eiendomsbelegging in jare gelok.
Die Divercity Urban Property Fund stoot

R2 miljard in die sentrale sakegebied van die
middestad in as deel van sy strategie om flore-
rende gemengde-gebruik-gebiede in middestede
te ontwikkel. Die oogmerk van dié ontwikke-
lings is om nuwe energie te pomp in gebiede in
die middestad deur kommersiële geboue met be-
kostigbare residensiële ruimte te kombineer om
inklusiewe woonbuurte te skep.

Die fonds se eerste projekte is die herontwik-
keling van die Absa Towers-hoofgebou en Jewel
City. Jewel City gaan met die Maboneng-kul-
tuurbuurt verbind word, een van die groot her-
ontwikkeling-suksesverhale in die middestad.

Divercity, wat onlangs bekend gestel is, is 'n
beleggingsfonds wat die ondersteuning van die
voorste eiendomsbeleggers en
-ontwikkelaars in die land het.

Die fonds se grootste aan-
deelhouers en belanghebben-
des is Atterbury, Ithemba Pro-
perty en die Talis Property
Fund, wat 'n belangrike rol ge-
speel het in die vestiging van
die fonds. Die hoeksteenbeleg-
gers, afhangend van die goed-
keuring van die Mededin-
gingskommissie, gaan RMH
Property en Nedbank Pro-
perty Partners wees.

Wouter de Vos, uitvoerende
hoof van die Atterbury Pro-
perty Fund, sé Divercity baan
die weg vir die totstandko-
ming van inklusiewe, volhoubare woonbuurte
wat al die nodige geriewe het.

Ná 'n mededingende bodproses het die fonds
die Absa Towers-hoofgebou met 30 verdiepings
by Absa gekoop. Die gebou is tans leeg en gaan
herontwikkel word tot 'n eenmalige gemengde-
gebruik-gebou met 520bekostigbare residensiële
huureenhede, koffiewinkels, restaurante, ge-
riefswinkels, kindersorggeriewe, 'n openbare
park, geïntegreerde openbare vervoergeriewe en
openbare kuns.

Absa gaan self nege verdiepings met 10000m?
se kantoorruimte in die herontwikkelde gebou
huur. Wanneer die gebou voltooi is, sal dit op
meer as R400 miljoen gewaardeer word.

"Ons neem 'n ou gebou en blaas nuwe lewe
daarin tot voordeel van ons kollegas en die breër
gemeenskap," sê Wendy Cuthbert, hoof van Ab-
sa Corporate Real Estate Solutions.

Die herontwikkelingsprojek gaan vroeg in
2019begin en Absa gaan na verwagting vroeg in
2020weer sy intrek in die gebou neem. Die 20
verdiepings wat die residensiële eenhede gaan
huisves, gaan in fases bekend gestel word.

Benewens 'n nuwe woon-, werk- en ontspan-

Die Johannesburgse middestad is uiteinde-

In die volgende 18
maande gaan
Divercity meer as
2500 nuwe residen-
siële eenhede, ofte-
wel 75 000 m2 se
residensiële ruimte,
na Johannesburg se
middestad bring.

n

ningsomgewing, is die projek ook ontwerp om
die gebied in geheel op te hef. 'n Voetganger-
vriendelike wandellaan met straatkuns gaan as
deel van 'n breér woonbuurt-ontwikkeling vanaf
die Absa-gebou tot by Maboneng geskep word.

Tussen die Absa-gebou en Maboneng 16Jewel
City, die voormalige diamant-en-edelmetaal-spil-
punt in Johannesburg. Dié gebied strek oor ses
blokke en is dekades lank al vir die publiek ge-
sluit. Divercity het die eiendomme by Redefine
Properties gekoop.

Jewel City gaan as 'n gemengde-gebruik-ge-
bied herontwikkel word en sal teen voltooiing 'n
ontwikkelingswaarde van R1,2 miljard hê.

Die projek behels die herontwikkeling van be-
staande geboue en ook die oprigting van nuwe
geboue van meer as 40000m*.

Jewel City gaan 20000m? se kommersiële
ruimte hê, 1200nuwe residensiële eenhede in
die eerste fase en tot 1 000 in die tweede fase. 'n
Magdom geriewe word ook beoog, waaronder 'n
skool, kliniek, gimnasium, geriefswinkels en

restaurante. Werk aan die
projek sal in November begin
en die eerste fase van die
kleinhandel-, residensiële en
kommersiële ruimtes sal teen
Augustus 2019gereed wees vir
okkupasie.

In die volgende 18maande
gaan Divercity meer as 2 500
nuwe residensiële eenhede, of-
tewel 75000m? se residensiële
ruimte, na die Johannesburg-
se middestad bring.

Tebogo Mogashoa, voorsit-
ter van die Talis Property
Fund en voorsitter van die At-
terbury Property Fund, sé
deur bekostigbare huurver-

blyf in 'n gemengde-gebruik-gebied in 'n sentra-
le ligging te skep, word werkende mense die ge-
leentheid gebied om naby hul werk te woon.

"Benewens die luukse van 'n kort stappie na
'n stedelike werkplek bied dit ook toegang tot ge-
integreerde openbare vervoer aan diegene wat
verder moet reis."

Ontwikkelings vir gemengde gebruik word
wêreldwyd erken as ekonomies en maatskaplik
suksesvol.

Die nuwe Absa-ontwikkeling is ontwerp om 'n
groen gradering van die Suid-Afrikaanse Raad
vir Groenbou (GBCSA) te verwerf. Die residen-
siële komponent gaan volhoubare komponente
hê, wat laer water- en kragkoste vir inwoners tot
gevolg kan hê.
N Die herontwikkelingsprojekte van Divercity
strook met die langtermynstrategie van Herman
Mashaba, burgemeester van Johannesburg, om
nuwe lewe in die middestad te blaas, broodnodi-
ge werkgeleenthede te skep en die stad se koffers
'n hupstoot te gee.

Dit lyk asof sy planne om die middestad in 'n
groot bouperseel te omskep deur die private sek-
tor bespoedig word.


