
Vragen en antwoorden (incl naam vraagsteller) bijeenkomst Zalmhaven 18-4-2007
Gebruikte afkortingen: H.E. = Hoge Erasmus en H.H. = Hoge Heeren

ALGEMEEN

A1
Wat is de oppervlakte van de gehele gevel t.o.v. oppervlakte vanZodra de bouwvergunning wordt aangevraagd kunnen wij u een exact antwoord

groene parkvlakken (zonder tegelpad)? (Cor Lokker)

geven op deze vraag; momenteel wordt door diverse disciplines gewerkt aan de

inrichting van de buitengebieden.A2

De wijk wordt van dit project er niet beter door! Er komt meer/teEen nieuwbouwproject met een combinatie van wonen, werken en overige

veel van hetzelfde, er wordt niet bijzonders toegevoegd -> saai

functies sluit aan bij de stadsvisie en het ambitieniveau van de gemeente

saai. Dat verdient deze wijk niet. (A Rosekrans)

Rotterdam. Hiermee kan een impuls worden gegeven aan de huidige
binnenstad.A3

Is het eigen grond? Ja, de grond is eigendom van de initiatiefnemers.

A4

De rooilijn huizen in de Houtlaan; wordt dit niet te smal? (E.H.Profiel Houtlaan wordt wel smaller dan huidige situatie, maar wordt met opzet

Lonis)

ruimer gehouden dat wat is toegestaan in het bestemmingsplan. De breedte

van de Houtlaan blijft gemiddeld ruim 17 meter. Met name door lichtekleurstelling te kiezen en aandacht te besteden aan de inrichting op maaiveld,zal kwaliteit aan de straat worden toe evoe d.A5

Is het niet een te dichte bebouwing met zoveel bewoners? (E.H.Zie vraag A2.
Lonis) A6

Vind u ook niet dat de tekening van de gevels aan het park vooralNee, niet jaren 60. Ten aanzien van de kwaliteit wordt verwezen naar het

doet denken aan massale 60-er jaren architectuur. Wat is de

onderdeel van architect Kees Kaan in het verslag van zijn presentatie.

kwaliteit? J. Rutteman A7
Waarom privé-tuinen en terrassen aan de stoep? Dit is nietEr zijn ook goede voorbeelden in stedelijke context. Het plan beoogt hiermee

stedelijk en oogt rommelig (in een straat die al te smal is!).

een bijzondere kwaliteit toe te voegen aan het gehele gebied: levendigheid op
Jeroen Dircks

straatniveau.

A8
Afstand woontoren tot de Hoge Erasmus (H.E.) en de Afstand hoekpunt toren naar hoek H.E. ruimt 30 meter; idem H.B. ca 20 meter

Havenbaron H.B.? C. Versnel Ag
Hoe dicht komt het pand op de rij woningen aan de VanCa 22 meter tussen gevel en gevel; gevel met ramen.

Vollenhovenstraat en hoe dichtbij bij onze woning? En wordt dat een blinde muur of een muur met ramen? M.H.L. van DïkmanA10
In de nieuwe contour wordt de Houtlaan smaller, terwijl in hetDe trottoirbreedte wordt gemiddeld ca. 4,5 meter, dat is zeker voor de

verhaal verteld wordt over een brede stoep. (L. Verhage)

binnenstad een brede stoep

A11

Zet de toren op Smit gebouw ... want minder overlast voorEr is uitvoerig onderzoek verricht - in overleg met de gemeente - over de exacte

bestaande bewoners. (Kees Kortland)

positionering van de toren. Daarbij is de huidige positie als beste naar voren
ekomen.
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A12 Zijn aanpassingen nog mogelijk? Bijv. met name De hoofdlijnen van het bouwplan zijn vastgelegd in het voorlopig ontwerp, Dit

verbreden/vergroten afstand tussen kantorengebouw en H.E. in

zal de komende periode nader worden uitgewerkt De uitgangspunten zullen

Houtlaan? Waarom daar op dat stuk niet dezelfde brede trottoirs

onveranderd blijven, omdat hieraan mede de kwaliteit en de haalbaarheid zijn

maken. Nu is deze afstand veel te kort, er is ruimtewerking te

gekoppeld.

realiseren, wat de kwaliteit ten goede komt, ook t.b.v. bewoners appartementen HE aan de Houtlaan.A13
Zijn de architecten van de Hoge Heren (H.H.), HE, de H.B. enNee, die zijn hier niet bij betrokken.

overige panden aan de Gedempte Zalmhaven bij het plan betrokken en wat is hun mening?A14
Er zijn nu al helemaal geen terrassen, alles is dicht. (Bep vdEén van de kwaliteiten van het bouwplan is juist dat alle appartementen goede

Heijden en P. Put)

buitenruimtes krijgen.

A15

Waarom halen jullie het gebouw aan de kop van de Houtlaan nietHet betreft hier een monumentaal pand uit 1925, dat bij voorkeur behouden

weg, dan krijg je meer ruimte op deze kruising en kan de ingang

moet blijven, ter behoud van het monumentale karakter van de van

van de parkeergarage van het nieuwe complex ook aan de

Vollenhovenstraat.

andere kant komen. (Paul de Neef) A16

De nieuwe bewoners krijgen allemaal meer zicht en wij gaan er opDe positie van de toren en de waaiervorm van het kantoorgebouw zijn

achteruit. (Bep vd Heijden en P. Put)

zorgvuldig gekozen in overleg met het hoogbouwteam. Het bestemmingsplan
laat voor het kantoor een veel dichter blok toe dan wat nu is ontworpen.A17

Waarom wordt het principe van aansluiten op de woonlaaghoogteIn het verslag van de bijeenkomst is in de presentatie van Peter van der Helm

van de oude wijk verlaten? Dit doet afbreuk aan het geheel en

uitvoerig op deze vraag ingegaan vanuit de stedenbouwkundige expertise en

heeft direct invloed op hoogte tegenover mij. Het zal mijn

ambitie.

hoeveelheid licht en uitzicht ook aanzienlijk beperken. (E.M. LanQeveld)A18

Hoe komt het dat de dichtheid zo omhoog is gegaan t.o.v. hetZie ook het verslag van de bijeenkomst, de presentatie van architect Kees

plan van KCAP in 2003? (Saskia Hermanek)

Kaan.

A19

Is er werkelijk geen andere functie te bedenken dan kantoren +Er is ruimte voor andere functies gereserveerd in het kopblok aan het

woningen, zoals cultuur? (H. Mastik)

Willemsplein. Welke functie dat precies zal worden is nog niet bekend. Wij
zullen ons inspannen om een passende "leuke" functie daarvoor te zoekenA20

Als de gemeente draagkrachtigen aan de stad wil binden, waaromEr wordt voor meer draagkrachtigen gebouwd om de woningvoorraad van

jaagt u ons dan weg? (Gerdy Schippers)

Rotterdam evenwichtiger te maken. Dit betekent natuurlijk ook ongemak. Maar:

Rotterdam krijgt daarmee een evenwichtiger bevolkingsopbouw en dat isuiteindelijk Qoed voor iedereenA21
Welke garanties zijn er dat er horeca komt in de commerciëleGaranties zijn er niet, wel een inspanning om te zorgen voor een "leuke"

ruimte? (E. van Vugt)

functie.
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A22 Is er door Ra gekeken naar invulling van het Willemsplein? (E.Aanpak van de inrichting van Willemsplein is (nog) niet in het plan

van Vugt)

meegenomen.

A23
Ik heb kennis genomen van de Stadsvisie. Dit plan past niet in deEen nieuwbouwproject met een combinatie van wonen, werken en overige

Stadsvisie. Het breekt nl. het historische Scheepvaartkwartier

functies sluit aan bij de Stadsvisie en het ambitieniveau van de gemeente

volkomen af! (Marianne vd Poel)

Rotterdam. Hiermee kan een impuls worden gegeven aan de huidige
binnenstad. Voorts wordt verwezen naar het qemeenteliike hooqbouwbeleid.A24

Based on a detailed analysis of supply/demand, please explainHet vervangen van een onaantrekkelijke kantoorkolos door een hoogwaardig

the impact the development will have on the price of residential

woon/werkgebouw met een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte zal een

properties, residential rental + commercial rental. Please explain

bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van het gehele gebied en daarmee

your assumptions. (dhr. C.J. Badenhorst en mw. A.E. Badenhorst)
ook aan de (waarde van) individuele woningen.

A25

Hoe verklaart dS+V verschil tussen "randvoorwaarden" 2004 enIn de uitwerking en verfijning van het plan is er uiteindelijk meer programma

huidig plan? (Leon van Hoof)

gekomen. Dit is altijd gebaseerd op de randvoorwaarden die in 2004 zijn

opgesteld. Het toegenomen bouwvolume is gekoppeld aan de voorwaarde vaneen substantieel hogere kwaliteit van bebouwing en architectuur, dit weer onderde voorwaarde dat het goed gaat met de overige gestelde randvoorwaarden,zoals bezonninq, uitzicht, zicht- OP,wind en verkeer.A26
Waarom geen culturele aansluiting Museumpark - Kop van ZuidMisschien is dat wel een goed idee, maar wat bedoelt de vraagsteller precies?

via "Nieuw werkdeel" van het Scheepvaartkwartier? (L. Feenstra)

In de stadsvisie richt de gemeente Rotterdam zich op de intensivering van
wonen en werken in de binnenstad; daar richt ook dit plan zich oP.A27

Waar is de aandacht voor kenniscultuur in het plan? (L. Feenstra)Kennis & economie gaat voor een heel belangrijk deel over het aantrekkelijk
maken van de stad en de stad, en vooral de binnenstad. Naast allerleivoorzieningen gaat het vooral ook om de aantrekkelijke woonstad. Daar ligt defocus van dit proiect op.A28

Om welke volumes gaat het qua nieuwe bewoners cq auto's?Ca. 545 woningen en ca. 868 parkeerplaatsen t.b.V. de woningen.

(Mark Vlcek) A29

Waarom de lelijke "flessenhals" (oude bibliotheek) op de HoutlaanEr is gekozen voor een meer intiem profiel in de Houtlaan, waar op de koppen

niet verbreden (optisch + windveroorzaker)?

juist appartementen en kantoorruimtes zitten. Op deze manier blijft de straat
ook relaties houden met de mensen die er wonen en werken.A30

Wie bepaalt wat "goed" wonen is? En wat is dan concreet en hoeGoed wonen wordt in diverse onderzoeken en enquêtes, marktpeilingen

wordt dit achteraf gemeten? De Bijlmer was ooit ook een goed

evaluaties e.d. onderzocht en gemonitord door diverse deskundigen,
idee!

instellingen, universiteiten etc. (Dat is niet meer gebaseerd louter en alleen op

een gedachte over de ideale samenleving, zoals de Bijlmer dat wel was, maarveel meer is de consument daarin centraal qesteld.)A31

Hoe kunt u ons garanderen dat dit plan daadwerkelijk eenZie vraag A24.
upgrading is van het Scheepvaartkwartier
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A32 Wat is de LSI (vlag oranje, blauw, is al gerafeld en vuil) bleu?!LSI Project Investment nv is de initiatiefnemer van de ontwikkeling. LSI is een

Rotterdamse vastgoedspecialist. In combinatie met AM en Amvest ontwikkeltLSI de appartementenqebouwen onder de naam Zalmhaven CV.A33

Wie gaat er verkopen? Makelaar? Voor de verkoop zal de expertise worden aangewend van onder andere

makelaars. Op dit moment zijn daar nog geen afspraken over gemaakt.A34

Kunt u ons overtuigen dat de wijk de volumes aankan? (MarkEr is uitgebreid gestudeerd op zichten van en naar de omliggende wijk.

Vlcek)

Daarnaast is nog een uitgebreid verkeerskundig onderzoek gaande.

A35

Waarom is het aantal woonlagen zo sterk toegenomen t.a.v.De voorgenomen grootte is het resultaat van een optimalisatie van de

oorspronkelijke plannen? (M. van Vliet)

stedenbouwkundige uitgangspunten en het gewenst programma. De gemeente

moet hierover nog een definitief oordeel vellen. De studie van KCAP uit 2004was geen plan. Het betrof slechts een eerste verkenning en heeft niet alsrandvoorwaarden gefunctioneerd bij de planvorminq.

G2

G3

G4

G5

Waarom zo hoog? Dit is volgens mij voor iedereen het grootste
probleem. (Hellen Jeronimus)

Waarom niet deze bouw half zo hoog?? Of naar De Esch? (M
Voesenek

Waarom moet de hoogste woontoren van Nederland in het kleine
historische Scheepvaartkwartier komen? Hier is toch de Kop van
Zuid voor ontwikkeld? (Pierik)

Hoe is het mogelijk dat het geplande bouwvolume 16 lagen hoog
zou worden in een omgeving als het Scheepvaartkwartier, waar
de emiddelde hoo te niet meer is dan 6. Pierik

Waarom zo buitenproportioneel, megalomaan?! (A. Rosekrans)

4

Een nieuwbouwproject met een combinatie van wonen, werken en overige
functies sluit aan bij de stadsvisie en het ambitieniveau van de gemeente
Rotterdam. Hiermee kan een impuls worden gegeven aan de huidige
binnenstad. De hoogte van de gebouwen is voortgekomen uit een optimalisatie
van stedenbouwkundige uitgangspunten en gewenst programma en daarmee
gekoppeld aan de haalbaarheid.
De gemeente heeft Hoogbouwbeleid vastgesteld. Het Willemsplein is onderdeel
van de hoogbouwzone aan de stadsas. Aangrenzend is er een overgangszone
aangegeven. De overgangszone dient als overgang tussen de hoogbouw en de
omli ende bebouwin
ZieG1.

De in het project opgenomen woontoren zal hooguit tijdelijk de hoogste toren
van Nederland zijn .. Het is de ambitie van de initiatiefnemers om vooral de
MOOISTE toren van Nederland te maken. Er wordt gestreefd naar een goede

inpassing in het gebied, waarbij ook acht wordt geslagen op het
Hoo bouwbeleidZie ook vraa G1
ZieG1.

ZieG1.



G6 Waarom zo'n muur?! Waarom geen openingen zoals in eerderEr is ons geen eerder plan bekend dat wezenlijk anders was, de studie van

plan? Dat is luchtiger en minder megalomaan. (A. Rosekrans)

KCAP uit 2004 was geen plan maar een eerste stedenbouwkundige
verkenninq.G7

Het project uit 2004 was vele malen lager dan dit geplandeZie G1.

project. Waarom nu zo hooq? (Pierik) G8
Waarom zo monsterlijk hoog? (L. Feenstra) ZieG1.

G9

Is hoge ambitie en (te) hoogbouw synoniem? (L. Feenstra)Hoogbouw is geen synoniem voor hoge ambitie, maar past wel goed bij een
stad met internationaal aanzien. Een nieuwbouwproject met een combinatievan wonen, werken en overige functies sluit aan bij de stadsvisie en hetambitieniveau van de gemeente Rotterdam. Hiermee kan een impuls wordenqeaeven aan de huidiqe binnenstad.G10

Wat is uw definitie van laagbouw? 10 hoog? (Korrie Louwes)Er bestaat geen definitie van laagbouw, in Rotterdam noemt men alles boven
70m hooqbouw.G11

Waarom wijkt de gemeente nu af van de eigen visie in het KCAP-De studie van KCAP uit 2004 betrof een eerste verkenning en heeft niet als

plan en de stadsvisie? Te weten: veel groter en megalomaner.

randvoorwaarden gefunctioneerd bij de planvorming. Deze studie gaf wel

(Korrie Louwes)

inzichten over rooilijnen, keuze voor park, positie van de toren en het karakter

van het project als stepping stone tussen de schaal van de waterstad en hetscheepvaartkwartier.G12
Waarom moet het zo groot? (Gerdy Schippers) De stadsvisie en het ambitieniveau van de gemeente Rotterdam meent een

impuls te geven aan de huidige binnenstad door dergelijke ambitieuzebouwplannen toe te laten. Zie ook G1.G13
Waarom zo'n massaal bouwproject in zo'n historisch gedeelte?De Gedempte Zalmhaven ligt buiten het 'historische scheepvaartkwartier'. Zie

(J.P. Jeronimus)

ook G1.
G14

Waarom zo ontzettend hoog? Waarom niet tot 9 lagen? (RJ.De voorgenomen hoogte is het resultaat van een optimalisatie van

Voesenek)

stedenbouwkundige uitgangspunten, gewenst programma en haalbaarheid. De
qemeente moet hierover nog een definitief oordeel vellen. Zie ook G1.G15

Waarom zo hoog? (C. Versnel) Zie G1.

G16

Hoe is het met de zichtlijnen t.o.v. de H.E? (Van Beuninge)De vorm van het kantoorgebouw is zo gekozen dat zoveel mogelijk zicht
behouden blijft.

VERKEER

VR1 Hoe verhoudt de toename van het verkeer zich met

milieuaspecten, fijnstof, etc.?

5

Er zijn prognoseberekeningen uitgevoerd naar de hoeveelheid autoverkeer in
2015 rondom het nieuwbouwproject, inclusief de extra verkeersbewegingen per
auto die door dit project worden opgeroepen. Met die getallen zijn berekeningen
uitgevoerd naar de luchtkwaliteit. Uit dit luchtonderzoek blijkt dat de

renswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 na realisatie van het ro'ect



niet zullen worden overschreden.

VR2

Hoe staat het met de metingen van fijnstof? Verkeerscirculatie?De voorgestelde verkeerscirculatie van/naar het nieuwbouwproject is erop

gebaseerd de Westerstraat een zo groot mogelijk aandeel in de bereikbaarheidvan het project te geven. Zie ook VR1.VR3

Is de doorgang van Houtlaan naar Zalm haven open? (E. vanNiet tussen de toren en het kantoorgebouw, deze ruimte is privéterrein.

Vugt) VR4
Zijn in de autobewegingen ook de bussen en toenemendeIn de verkeersprognose is het aandeel van het 'zware' verkeer opgenomen,

toeristenstroom meegenomen? En hoe zit het met bereikbaarheid

zoals dat nu aanwezig is. Er is geen rekening gehouden met een (zeer) sterke

voor ambulances etc.?

toename van het aantal toeristische bussen, omdat daarvoor, naar weten van

het onderzoeksbureau in overleg met de gemeente, geen aanwijzingen zijn.M.b.t. de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten zijn er geen bijzondereomstandiqheden; dit aspect zal door de qemeente worden qecontroleerd.VR5

500 Extra woningen betekent ca. 1000 extra autoverkeer enMet de opgestelde verkeersprognoses voor de spitsperiodes in 2015 zijn

daarmee volgens mij vele verkeersopstoppingen, ook doordat er

berekeningen uitgevoerd. Daarbij is uitgegaan van een extra linksafstrook op

meer trams gaan rijden (richting zuid), dus meer rood licht. Wordt

het Vasteland, richting wijk. Uit die berekeningen blijkt dat de verkeerstoename

naar mijn mening niet serieus genomen. Onderzoeken worden

inderdaad leidt tot meer wachttijd voor de verkeersregeling. Tegelijkertijd blijkt

naar eigen hand gezet.

echter ook dat de verkeersregeling nog verbeterd (efficiënter) kan worden,

terwijl de afvoercapaciteit van de Scheepstimmermanslaan bij deverkeerslichten ook verbeterd kan worden. Daarom zijn de inspanningen er opgericht om de effecten van de verkeerstoename door het project Zalmhaven zobeperkt moqelijk te maken.VR6
Waarom altijd al het verkeer via de Westerstraat. Hier wonen ookNiet alle autoverkeer van/naar het Zalmhavenproject rijdt via de Westerstraat:

mensen. Zalm haven wordt altijd ontzien!!!

een van de twee toegangen tot de P-garage voor bewoners ligt aan de

Gedempte Zalmhaven. Daarnaast gaat het vertrekkende autoverkeer uit de P-aaraaes in hoofdzaak via de Houtlaan.VR7
Verkeersplan: leuk bedacht maar niet reëel. Even de tunnel dichtZie ook VR5. Er is hierbij, zoals gebruikelijk, geen rekening gehouden met

en je staat 45 min in de rij!

incidentele omstandigheden, zoals het gesloten zijn van de Maastunnel.

VR8

Op de Gedempte Zalmhaven tegenover de Hoge Heren komt deHet aantal autobewegingen van/naar de P-garage van de kantoren in het

ingang van de parkeergarage van het kantoorgebouw. Hoe kan dit

Zalmhavenproject bedraagt maximaal ca. 175 in een (spits- )uur; omgerekend

de doorstroming van het verkeer verbeteren?

ongeveer gemiddeld 1 auto per 20 seconden. Er blijft daardoor voldoende

moqeliikheid voor het overiqe autoverkeer om zich af te wikkelen.VR9

Is de huidige infrastructuur geschikt voor deze toename vanDe huidige infrastructuur is strikt genomen voldoende, terwijl er bovendien ook

bewoners?

uitbreidinq en verbetering is voorzien. Zie ook VR5.
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VR10 U stelt dat er alleen een toename is te verwachten vanwegeJa, in het verkeerssimulatiemodel is rekening gehouden met de

nieuwe woningen, aangezien het kantoorvolume gelijk blijft. De

verkeersproductie van het nu bestaande kantoorgebouw, omdat in dit model

bestaande kantoren staan echter al geruime tijd leeg en toch is er

geen rekening wordt gehouden met leegstand. In het model is daardoor ook de

nu filevorming. Er zal dus wel degelijk een toename zijn i.v.m.

verkeersproductie van het bestaande kantoor opgenomen.
kantOren. Heeft u dit in uw modellen meeqenomen? VR11

Waarom rijrichting Houtlaan omdraaien? Er ontstaat daardoor eenAls de vraagsteller bedoelt dat er hierdoor kruisende bewegingen ontstaan

gevaarlijke situatie bij de in-/uitrit parkeergarage H.E.

tussen de aankomende en vertrekkende auto's van/naar de P-garage H.E., dan

is dat juist. Naar onze mening zal dat, gezien de relatief lage aantallenautobeweqinqen, niet leiden tot gevaarlijke situaties.VR12

Voor de bouw van H.H., H.E. en 3 William Estates waren er 6De gemeente Rotterdam heeft door alle maatregelen in het verleden de

afgangen (2 Eendrachtsweg, 2 Schiedamsedijk, 2

verkeersafwikkelingscapaciteit steeds aangepast en verbeterd en zal dit ook in

Schiedamsevest), nu nog maar 3! Waarom wordt niet eerst het

de toekomst doen. Overigens zal het toevoegen van veel extra

bereikbaarheid/verkeersprobleem opgelost voor het bouwproject

verkeersafwikkelingscapaciteit op de aansluiting Vasteland/

Zalm haven wordt uitgewerkt?

Scheepstimmermanslaan niet veel positief effect hebben, omdat uit de

gemaakte verkeerssimulaties voor 2015 blijkt dat het kruispuntErasmusbrug/BoompjesNasteland ook zonder de ontwikkeling van hetZalmhavenproiect een knelpunt zal qaan vormen.VR13

Kan er geen eenrichtingsverkeer komen in Zie ook VR5 en VR12. Door de toekomstige verkeerstoename zal de toegang

Scheepstimmermanlaan? Uitrij via Euromast?

Parkhaven voor relaties van/naar de buurt wel vaker gebruikt worden in plaats

van de Scheepstimmermanslaan.VR14

Verkeersafwikkeling via Scheepstimmermanslaan tijdensZie VR5.

spitsuren voor bewoners onmoqeliik. VR15
Toekomstige verkeersafwikkeling is marginaal. Toestand vraagtZie VR5 en VR12.

om structurele verkeersoplossingen bijv. ondertunneling deel Westzeedijk en Vasteland.VR16

Waarom lijn 7 handhaven? (slechts 3 haltes). Het kleineGedeeltelijke opheffing van lijn 7, dwz de haltes in het scheepvaartkwartier

Scheepvaartkwartier is toch makkelijk van Westzeedijk en

maakt geen onderdeel uit van een toekomstige visie op het openbaar vervoer.

Vasteland aan te lopen (gebeurt al vanaf Metro Leuvehaven). Als

Bereikbaarheid van het hart van de Scheepvaartkwartier met de tram is ons

lijn 7 wegblijft krijgt de overige mobiliteit consequent meer

inziens belangrijk.
ruimte/kans! ! VR17

U heeft het bij de verkeerscirculatie alleen over auto's. Er zijn ookBij de simulaties is met name voor de aansluiting Scheepstimmermanslaan/

nog wandelaars en fietsers die over willen steken! Maar die

Vasteland uitgegaan van al het verkeer in de huidige situatie, met alle daarin

moeten maar vlieqen blijkbaar. ..

voorkomende oversteekmoqelijkheden voor fietsers en voetqanqers.

VR18

Bij toenemende verkeersdrukte alleen rekening gehouden metZie VR4.

verkeer van bewoners, niet meegenomen verkeer met name bussen van Spi do!
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VR19 Waarom wordt het verkeer niet achterlangs de GedempteEventuele wijziging van een verkeerssituatie op of achter de Gedempte

Zalmhaven geleid? Deze straat kan veel breder als je de

Zalmhaven zal onderdeel uitmaken van plannen over de toekomstige

laadboxen van Schmidt sloopt.

bereikbaarheid.

VR20

Zijn er uitgewerkte plannen voor de nieuwe verkeerssituatie?De plannen die in overleg met de gemeente zijn uitgewerkt, zijn opgenomen in

de rapportage van Goudappel Coffeng Deze zal te zijner tijd bij de stukkenworden qevoeqd en ter inzaqe worden qeleqd.VR21
Is bij de verkeerssituatie rekening gehouden met verkeersaanbodJa, daar is rekening mee gehouden. Bij de simulaties is uitgegaan van het

uit Atlantic Huis?

verkeer in de huidige situatie.

VR22
Wordt rekening gehouden met het tramverkeer (voorrang!). BleekDe huidige mogelijkheden voor de tram zijn in de berekeningen voor 2015

niet uit presentatie oorspronkelijk plan.

opgenomen. Zie ook VR17.

VR23

Komt er voor verkeer extra ontsluiting? Nu lijkt een Zie VR5 en VR12.

"verkeersinfarct" voorgeprogrammeerd; toegang en vertrek zijn nu al een probleem.VR24

Kan het verkeer ook niet uitrijden via de Parklaan richtingDe meeste autobewegingen gaan in of komen uit de richting kruising

Maastunnel?

Erasmusbrug/Boompjes. Deze auto's zullen de Scheepstimmermanslaan

blijven gebruiken. De autobewegingen van/naar het westen zullen wel vaker deParkhaven qebruiken. Zie ook VR13.VR25
Nu is ontsluiting al zeer slecht! Vooral bij onderhoud MaastunnelZie VR7.

en ook dramatisch bij evenementen; dit is niet door kantoren. Ik vrees dat dit niet meegenomen is in de nieuwe situatie.VR26

Het verkeersbeleid is uitermate onbevrediqend. Zie VR5 en VR12.

VR27
Waarom wordt steeds gesproken over verkeer de wijk uit en nietZie VR5 en VR12.

de wijk in. Beseft u dat regelmatig het verkeer 20 min nodig heeft om van Willemsplein naar Scheepstimmermanslaan te komen enhoeveel milieubelastende stoffen met name de bussen danuitstoten?VR28
Weet u dat door de files op de Gedempte Zalm haven er veleZie VR 13.

auto's door de middenberm van het park keren om elders hun geluk te beproeven?VR29

Verkeerssituatie Houtlaan: nu reeds filevorming parkeergarage.Zie VR 11. Als er nu opstopping ontstaat door verzorgend verkeer, is dat geen

Hoe bijv. huisvuilophaaldienst, containers + leveranciers

probleem dat wordt veroorzaakt door toename van het verkeer, maar door de

geregeld?

inrichting van de Houtlaan. Het zal echter moeilijk zijn om dat te voorkomen,

omdat er niet langs de gehele Houtlaan ruimte voor dit verkeer kan wordenqereserveerd.
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VR30 Hoe wordt de inrichting van het "verkeersplein" kruisingDe vormgeving van dit kruispunt verandert niet, omdat dit punt het verkeer op
Gedempte Zalmhaven en Scheepstimmermanslaan? Hoe je het

zich kan verwerken. Als er problemen zijn, hangt dit vooral samen met de
wendt of keert, verkeer is en blijft een groot probleem.

wachtrij vorming voor de verkeerslichten van de aansluiting
Scheepsti mmermanslaanN asteland .VR31

Duidelijk aangeven hoe toe- en uitrit van parkeergarage is;De vormgeving van de aansluiting van de P-garages in het project Zalmhaven
Houtlaan smaller, hoe is de toe- en uitrit van de parkeerqaraqe?

op de openbare weqen wordt in het verdere voorbereidingsproces uitgewerkt.
VR32

Ontsluiting van verkeer; er werd gezegd dat het verbetert doorAls alle nieuwe bebouwing een kantoorfunctie zou hebben, zou dat de
woningen te bouwen; welke uitleg is hiervoor?

bestaande 'piek' uitgaand uit de wijk (avondspitsuur) nog verder versterken. Nu
is er in het avondspitsuur sprake van meer ingaand autoverkeer naar hetproject Zalmhaven dan uitgaand, wat relatief gunstig is voor deverkeersafwi kkeli nÇJ.VR33

Verkeersafwikkeling is nu al een probleem; welke maatregelen inDe gemeente Rotterdam denkt aan 3 aanpassingen aan de kruising
planning?

Vasteland/Scheepstimmermanslaan: extra linksafstrook op Vasteland,
samenhangend met tram; verbeteren bereikbaarheid linksafstrook opScheepstimmermanslaan; Zalm haven in plaats van uitgaand, ingaand maken.Daarnaast ziet Goudappel Coffeng op grond van de uitkomsten uit deverkeerssimulaties de mogelijkheid van verdere verbetering van deverkeersregeling. Zie ook VR5.

LUCHTKWALITEIT IMILIEU

M2

M3

Wordt de luchtkwaliteit aangetast door verkeerstoename, in
aanvaardbare mate? (Nico Booij)

Hoe wordt de stijging van de luchtvervuiling door al die auto's
weggewerkt? Nog een Weena? (L. Feenstra)

Burgemeester Opstelten zei onlangs nog op een tentoonstelling
over "Schone lucht": Schone lucht is een bittere noodzaak. Hoe

9

Uit onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit in de nieuwe situatie voldoet aan de
daarvoor geldende normen. In het luchtkwaliteitonderzoek is de situatie van de
luchtkwaliteit vastgesteld na realisatie van het project. Geconcludeerd is dat 
na realisatie van de plannen - de geldende grenswaarden (uit het Besluit
luchtkwaliteit 2005) niet worden overschreden. In dergelijke situatie zegt de
regelgeving dat luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor de realisatie van de
plannen ..
Het luchtonderzoek zal door de gemeente worden beoordeeld. Hierbij zal zij
zich laten adviseren door DCMR Milieudienst Rïnmond.

Uit onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit in de nieuwe situatie voldoet aan de
daarvoor geldende normen. De omgeving van de Zalmhaven is en wordt geen
Weena, in de zin dat rondom de Zalm haven geen overschrijding van de

renswaarden is vast esteld, terwi'l dat 0 Weena wel het eval is. Zie ook M1.

Uit onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit in de nieuwe situatie voldoet aan de
daarvoor eldende normen. In het luchtkwaliteitonderzoek is s ecifieke



verhoudt dit zich tot 1.302 extra parkeerplaatsen en toename vanaandacht besteed aan alle luchtverontreinigende stoffen (CAR II-onderzoek).

stikstofdioxide en fijnstofbelasting in de nu al meest vervuilde stad

Voor fijn stof (PM1 0) en stik-stofdioxide (N02) zijn daarenboven ook nog

van Nederland? (P. Rosekrans)

detaillistische berekeningen uitgevoerd met WinMISKAM. Zie ook M 1. Het

luchtonderzoek wordt noq door de qemeente qetoetst.M4

Hoe is de fijnstof situatie in de Gedempte Zalmhaven, daarbij inUit onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit in de nieuwe situatie voldoet aan de

aanmerking genomen dat er ook nog het busverkeer naar de

daarvoor geldende normen. Bij de bepaling van de concentraties

Spido is (zijn er metingen verricht?) (J. Rutteman)

luchtverontreinigende stoffen is rekening gehouden met de door RIVM/MNP

bepaalde achtergrondconcentraties (inclusief scheepvaart), de bijdrage van hetreguliere verkeer (inclusief zwaar vrachtverkeer en bussen) en de bijdrage vanhet verkeer van en naar het plangebied van dit project. De bijdrage van al dezebronnen samen leidt niet tot een overschrijding van grenswaarden. Zie ook M1.Het luchtonderzoek moet nog formeel door de gemeente worden qetoetst.M5

Wat zal het effect van het bouwverkeer op de kwaliteit van deTijdens de bouwperiode zal er wel bouwverkeer zijn maar geen verkeer meer

lucht zijn? (Pierik)

van de huidige gebruikers. De verkeerssituatie tijdens de bouw zal in nauw

overleg met de gemeente worden bekeken, om de overlast te beperken waarmogelijk. De effecten van het bouwverkeer op de luchtkwaliteit is niet explicietonderzocht om de volgende redenen:- toetsing aan de grenswaarden luchtkwaliteit moet plaatsvinden in het kadervan de noodzakelijk WRO-vrijstellingprocedure en niet omwille van denoodzakelijk bouwvergunning (en bouwwerkzaamheden);- het bouwverkeer zal slechts in beperkte mate bijdrage aan de jaargemiddeldeconcentraties luchtverontreinigende stoffen;Verder wordt geattendeerd op het onderscheid tussen stof dat vrijkomt bijbouwwerkzaamheden (wat als hinderlijk kan worden ervaren) en fijn stof (destofdeeltjes met een afmeting van 10 IJm en kleiner; deeltjes die schadelijk zijnvoor de gezondheid). De grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit 2005hebben allen betrekking op fijn stof en niet op stofdeeltjes met grotereafmetinqen (o.m. stof vanwege bouwwerkzaamheden).M6

Wat voor maatregelen gaan er komen voor de extra Uit onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit in de nieuwe situatie voldoet aan de

luchtverontreiniging, uitlaatgassen e.d.? (Coco Kossman en

daarvoor geldende normen. Er komen geen maatregelen als gevolg van de

Michel van Schie)

extra luchtverontreiniging. Dergelijke maatregelen zijn nodig indien

grenswaarden worden overschreden en dit is in voorliggende situatie niet hetgeval. Zie ook M1. Het luchtonderzoek moet nog door de gemeente formeelworden qetoetst.M7
Hoe is de toegenomen verkeersstroom te rijmen met deDe toename van het verkeer moet worden afgewogen ten opzichte van andere

milieuparagraaf van Stadsvisie. Mw. Sanson citeert wel heel

belangen van de stadsvisie, zoals versterking van wonen en economie.

selectief uit de Stadsvisie. (P. Rosekrans)
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