
Geachte Gebiedscommissie, 

 

Fijn dat we vijf minuten van uw tijd mogen gebruiken om onze  visie te uiten over het 

ontwerp bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven en op de gevolgde procedure. 

 

Al tien jaar zijn wij als Stichting Bewoners Initiatieven Scheepvaartkwartier, actiegroep 

Zalmhaven2030 actief om tot een optimale oplossing te komen voor het oude Nedlloyd 

gebouw aan de Houtlaan. In de eerste 5 jaar ging de strijd ook over het Smit/Tak 

gebouw. De renovatie van dit gebouw is echter naar ieders tevredenheid opgelost. Hier 

is geen kantoorkolos verrezen zoals eerst gepland was door de gemeente, maar een 

kleinschaliger aanpassing.  De geplande Willemstoren is wellicht wat ongelukkiger, 

omdat het de uitgang van de Houtlaan sterk verkleint, maar ook hier past dat binnen 

het bestaande bestemmingsplan en is de voorziene overlast relatief beperkt.  Blijft over 

het grote perceel waar nu een vijf verdiepingen hoog kantoorgebouw staat tussen 

Houtlaan en Gedempte Zalmhaven.  

 

Dit perceel was vorige jaar in het nieuwe bestemmingsplan nog conserverend 

bestempeld, met bouwhoogte tussen 10 en 20 meter, zoals het vanouds was 

ingeschaald.  De Raad van State bepaalde na een procedure van Zalmhaven CV dat 

deze beslissing opnieuw bekeken moest worden, omdat de Zalmhaven CV een 

bouwvoornemen had.  

 

Wat schetst onze verbazing als de gemeente eind 2014, de projectontwikkelaar - 

Zalmhaven CV de vrije hand geeft om wederom nagenoeg hetzelfde oude plan in te 

dienen maar nu als nieuw projectbestemmingsplan, zonder vanuit de gemeente 

uitgangspunten mee te geven, zonder de ladder van duurzaamheid af te lopen, zonder 

raadpleging van bewoners, zonder studie naar de marktbehoefte. Wij achten dit ronduit 

een òndemocratisch handelen van de gemeente. 

 

Het resultaat is een draak van een plan; een enorme vergroting van het bouwvolume, 

dat een permanente overlast gaat geven aan de wijk. Van een ervaren 

projectontwikkelaar begrepen wij dat een normale regel in de bouwwereld is, dat bij 

afbraak van een bestaand kantoorpand, circa 1,5 keer het volume teruggezet mag 

worden in de vorm van woningen. In dit geval gaat het om ongeveer 5 keer het volume! 

 

De gevolgen hiervan voor onze wijk zijn: 



A. Verkeersoverlast, in de Houtlaan, maar ook voor de ingang van de 

Scheepstimmermanslaan. De verkeersstudie is geheel naar de oplossing van de 

projectontwikkelaar toegeschreven. 

B. Parkeer-overlast; er komt extra horeca en winkels, en wellicht zelfs een 

uitkijkplatform. Hier zijn geen publieke parkeerplekken voor. Nu al kun je overdag 

nauwelijks tot geen  parkeerplek meer vinden, zelfs niet voor de 

parkeervergunninghouders.  

C. Enorme schaduwwerking, met name op de gebouwen ten Noorden van de 

geplande torens. In de wintermaanden blijven van circa 5 uur zon die deze 

appartementen nu hebben, vrijwel niets over.  

D. Geluidsoverlast. De gemeentelijke geluidsnormen moeten omhoog worden 

aangepast. 

E. Windoverlast: met name op plekken waar torens dicht bij elkaar staan, maar ook 

in het parkje; hier kun je niet meer normaal verblijven. 

F. Vermindering van het groen in de wijk; tientallen bomen verdwijnen. 

G. Vermindering van de publieke ruimten. 

H. Verhoogde fijnstofbelasting 

 

Twee onafhankelijke bureaus hebben in hun studies bewezen dat de normen 

met betrekking tot schaduwwerking en windoverlast worden overschreden. 

 

De effecten van dit slechte plan op de verkoopbaarheid van huidige appartementen is 

nu al te merken. 

 

En waarom? Het enige argument is: verdichting van de stad, en dat is zeker, en dat de 

hoge toren een verrijking is voor de skyline, wat een subjectieve en gratuite ‘kreet’ is 

waar althans wij het volstrekt mee òneens zijn. Ook met een kleiner gebouw kom je tot 

verdichting. En een kleiner gebouw kan ook een aanwinst zijn voor de architectuur van 

de stad. 

 

Wat wij graag willen, is een herziene en doorzichtige, democratische procedure, 

waarbij mèt bewoners en gebiedscommissie de uitgangspunten worden bepaald.   

Uitgangspunten die ook recht doen aan de interesses en emoties, de gevoelens en 

belangen van de huidige bewoners, zodat het leefklimaat in onze wijk daadwerkelijk 

verbetert.  

 

bedankt voor uw aandacht. 


