Inspraak concept-beeldkwaliteitsplannen Marktkwartier West

Verslag online informatieavonden op 28 mei en 4 juni 2020

Marktkwartier West hield op 28 mei en 4 juni 2020 online informatieavonden over de
concept Beeldkwaliteitsplannen voor Marktkwartier (wonen) en Food Center (werken).
Het College van B en W gaf de plannen op 13 mei vrij voor inspraak tot en met 1 juli.
Negentien buurtbewoners voerden een of meer gesprekken met medewerkers van Marktkwartier CV en de gemeente Amsterdam. De in totaal dertig gesprekken hadden een informatief karakter. Inspraakreacties konden enkel per mail of post bij de gemeente worden
ingediend. In dit verslag leest u over de aanpak (pagina 1-3) en de reacties en zorgen die
bewoners met ons deelden (pagina 4-8). Wij gaan slechts kort in op de vragen en reacties
zoals die besproken zijn tijdens de online informatieavonden; een nota van beantwoording
zal de schriftelijk ingediende inspraakreacties tot in detail behandelen.

1. Aanpak en verantwoording
De uitnodiging voor de online informatieavonden werd huis aan huis verspreid op 2500
adressen in een gebied rondom Marktkwartier West dat in samenspraak met de gemeente
Amsterdam is bepaald. Daarnaast werden de online informatieavonden bekend gemaakt via
de media en de websites en nieuwsbrieven van Marktwartier en de gemeente Amsterdam.
Op 2 maart van dit jaar werden de beeldkwaliteitsplannen al toegelicht tijdens een
informatiebijeenkomst in de Marktkantine, waar 400 belangstellenden de plannen
bespraken met medewerkers van de gemeente en Marktkwartier CV. Van deze bijeenkomst
is een uitgebreid verslag geplaatst op onze website:
https://www.omgevingmarktkwartierwest.nl/userfiles/files/VerslagInformatiemarkt2Maart.
pdf
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Bewonersbrief 13 mei 2020
Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus werden de informatieavonden ditmaal
online gehouden. Marktkwartier CV heeft voor de communicatie met de omgeving een
speciale website ingericht: https://www.omgevingmarktkwartierwest.nl/#home. Hier kon
men een of meer gesprekken van vijftien minuten boeken met medewerkers over vier
onderwerpen:
A. De concept-beeldkwaliteitsplannen
B. Openbare ruimte en verkeer
C. De voortgang en planning van nieuwbouw op het food center
D. Informatie van de gemeente Amsterdam over kaders, procedures en inspraak
Voor wie niet aan de online bijeenkomsten kon deelnemen, was een telefoonnummer
beschikbaar dat via de bewonersbrief bekend werd gemaakt. In de bewonersbrief werd
verder beschreven hoe men een inspraakreactie kon indienen en waar de plannen waren in
te zien.
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De medewerkers van Marktkwartier CV en de gemeente Amsterdam hielden op een
formulier aantekeningen bij van de gesprekken. Waar nodig werd verwezen naar collega’s
voor specifieke vragen. Met drie buurtbewoners werden aanvullende gesprekken gemaakt
om de totstandkoming van de beeldkwaliteitsplannen en de RO-procedures toe te lichten, of
met BOEi de renovatie en herontwikkeling van de Centrale Markthal te bespreken. Enkele
vragenstellers hebben aanvullende informatie per mail ontvangen.
Los van inhoudelijke verschillen van mening werden de dertig online en drie face to face
gesprekken zeer gewaardeerd door de buurtbewoners. De actieve informatieverstrekking en
persoonlijke aandacht werden op prijs gesteld.
Deelnemers
Aan de gesprekken namen
negentien buurtbewoners deel,
alle woonachtig in de straten of
kanalen rond het plangebied.

Onderwerpen
A. Beeldkwaliteitsplannen
B. Buitenruimte, verkeer
C. Nieuwbouw food center
D. Gemeente, procedures
Totaal

aantal gesprekken
11
7
10
2
30

Team
Het team dat de buurtbewoners te woord stond bestond uit zes medewerkers van
Marktkwartier, haar stedenbouwkundig ontwerper en de gemeentelijke stedenbouwkundige
en projectmanager.
De directie van Marktkwartier dankt dit team en de (communicatie)medewerkers van
Marktkwartier die de actie hebben voorbereid voor hun inzet. Zij zijn erin geslaagd om het
karakter van een inloopbijeenkomst met persoonlijke aandacht voor de zorgen en vragen
online in te vullen op een wijze die tegemoetkwam aan de behoefte van buurtbewoners.
Conclusie
Bij de negentien buurtbewoners die deelnamen aan de online informatiegesprekken is
positieve waardering voor de herontwikkeling van het gebied. Men waardeert het dat het
gebied een facelift krijgt en dat er ruimte ontstaat voor woningbouw, groen en
voorzieningen en dat het gebied wordt verbonden met de omgeving.
Zorgen waren er ook. Die richtten zich in hoofdzaak op:
1. schaduwwerking en lichtinval door de hoogteaccenten aan het Oostelijk Marktkanaal,
met name het hoogteaccent tegenover de Visseringstraat
2. geluid, fijnstof en aanzicht van het parkeren op het dak van de bedrijfsgebouwen
3. geluid en fijnstof van de oostelijke expeditiestraat
4. de verwachte toename van de verkeersdrukte op de Jan van Galenstraat
Voor Marktkwartier West is dit zeer waardevolle informatie, waar we met onderzoeken voor
de uitwerkingsplannen veel aandacht aan zullen schenken. In de gesprekken is steeds
benadrukt dat de beeldkwaliteitsplannen het kader voor de welstandsbeoordeling vormen
en dat de uitwerkingsplannen voor Marktkwartier West het definitieve ontwikkelkader
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vormen voor hoogtes en functies, waarvoor onderzoeken plaatsvinden naar milieufactoren
als geluid en fijnstof.
Wij danken buurtbewoners en medewerkers voor de wijze waarop de gesprekken online zijn
gevoerd.

2. Gespreksonderwerpen
Hieronder beschrijven we de gespreksonderwerpen die door de buurtbewoners naar voren
zijn gebracht. We gaan daar in dit verslag niet uitgebreid op in – voor een gedetailleerde
behandeling verwijzen wij naar de nota van beantwoording van de inspraakreacties. U krijgt
hiermee echter wel een beeld van waar de vragen van de negentien deelnemers zich op
richtten.
A. Beeldkwaliteitsplannen
Een bewoonster van de Rijpgracht
- kende het plan nog niet en wilde graag op de hoogte worden gebracht.
- stelde vragen over bouwhoogtes, woningtypen en het karakter van de bebouwing
zichtbaar vanaf de Rijpgracht.
- reageerde positief en met interesse op de antwoorden.
Een bewoonster van de Marcantilaan
- had algemene interesse in wat er gaat komen. Geen specifieke bezwaren besproken.
- vind het jammer dat de Marktkantine gaat verdwijnen.
- was tevens geïnteresseerd in de nieuwbouw, waarvoor zij zich heeft ingeschreven.
Een buurtbewoner
- wilde meer informatie over de invulling van de Central Markthal. Hij is verwezen naar
de contactpersoon van BOEi, die door ons hierover is geïnformeerd.
Een bewoonster van het Oostelijk Marktkanaal
- was bekend met de plannen door deelname aan regulier overleg met
woonarkbewoners oostzijde.
- ziet in BKP Food Center verschillende tekeningen met andere oplossing van
hekwerken / geluidsscherm (vooral ter hoogte van de woonark waar zij zelf wonen)
Reactie: het geluidsonderzoek (bij het uitwerkingsplan) bepaalt waar
geluidsschermen nodig zijn. BKP bepaalt waar die geluidsschermen qua vormgeving
aan moet voldoen. Geluidsonderzoek is straks dus leidend voor waar geluidsschermen
komen.
Een bewoner van de Willem de Zwijgerlaan
- was benieuwd naar de plannen, wat gaat er komen?
- was enthousiast over het plan en de oost-west fietsverbinding die er gaat komen.
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Een bewoner van de Visseringstraat (tussen de Wichersstraat en Van Rappardstraat)
- heeft zich in het Marktkwartierplan verdiept en gaf complimenten voor het plan.
- heeft echter één punt van kritiek en geeft deze uit het oogpunt van zichzelf als
bewoner én als praktiserend architect. Hij is van mening dat het hoogteaccent
tegenover de Visseringstraat (het meest noordoost liggende hoogteaccent) verkeerd
is en is beredeneerd vanuit het Marktkwartier plan en niet vanuit de bestaande
stedelijke context. Hij vindt dat dit hoogteaccent in vergelijking met de andere
hoogteaccenten het dichtst bij de bestaande bebouwing staat; wat hem betreft te
dichtbij. Hij heeft de angst dat dit hoogteaccent het bestaande bouwblok waarin hij
woont met name ’s middags / ’s avonds in de schaduw zal leggen. Hij vroeg zich af of
er schaduwstudies zijn gemaakt en of deze met hem gedeeld kunnen worden.
Reactie: De meest recente, uitgebreide schaduwstudie is aan hem gestuurd. Het
beeldkwaliteitsplan legt inderdaad de posities van de hoogteaccenten vast. Het BKP
geeft echter ook vrijheid in vormgeving van de hoogteaccenten.
B. Buitenruimte, verkeer
Een bewoonster van de Rijpgracht
- stelde vragen over de positie van het nieuwe fietspad (loopt dit voor de Markthal
langs?)
- vroeg naar de langzaam verkeerroutes richting het centrum van Amsterdam, hoe
parkeren precies is geregeld en of er wel of niet een VRI komt op de Jan van
Galenstraat.
- Welk vervoer vindt over water plaats?
Reactie op de laatste vraag is schriftelijk gestuurd: Amsterdam wil door middel van
duurzaam, evenwichtig en slim gebruik van wal en water het vervoer over water
stimuleren. Wat dit betekent voor vervoer ten behoeve van de bouw en de
toekomstige exploitatie van het Food Center is nog niet bekend.
Voor de doorvaarhoogte van de nieuwe brug wordt de doorvaarhoogte van de
huidige brug in de Jan van Galenstraat als uitgangsput genomen. Er is nog geen
besluit genomen of de nieuwe brug in het Westelijke Marktkanaal beweegbaar wordt
of dat de brug uitneembaar wordt..
Een bewoonster van de Marcantilaan
- vraagt naar de verkeersintensiteit op de Jan van Galenstraat.
Een bewoner van de Van Bossestraat
- kent het plan goed. Over het woongedeelte heeft hij geen opmerkingen.
- maakt zich grote zorgen over het bedrijvendeel en heeft een aantal kritische noten.
o

Het aantal parkeerplaatsen in de nieuwe situatie lijkt vele malen groter dan de
huidige situatie, met name parkeren op het dak waar hij straks bovenop kijkt is voor
hem een doorn in het oog. De hoogte van 15 meter van de bedrijfsgebouwen is wat
hem betreft zelfs te laag, hij kijkt liever tegen een mooi ontworpen bedrijfsgevel aan
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dan op een parkeerdak. De pergolaconstructie met zonnepanelen neemt voor hem
deze zorg niet weg
Hij heeft liever een groen dak zoals langs de westkant;
De ontworpen gevel langs de bewonerskant lijkt minder fraai te worden dan de gevel langs de
handelsstraat. Dit ziet hij graag andersom;
De route van vrachtwagens: de voorkeur zou zijn de bedrijfsgebouwen zover mogelijk in
oostelijke richting te schuiven richting de woningen en de vrachtwagens te verplaatsen naar
het middengebied tussen Markthal en oostelijke bedrijfsgebouwen. Ook zou het
geluidsscherm wat hem betreft verder doorgezet kunnen worden. Deze stopt nu bij het
oostelijk Marktkanaal, maar kan wat hem betreft ook verder worden doorgetrokken;
De luchtkwaliteit aan de bewonerskant baart hem zorgen;
De overlast door vervelende geurtjes vanaf het Food Center baart hem ook zorgen. Hij hoopt
dat dit door de nieuwbouw en de nieuwe installatietechniek in de nieuwbouw straks verleden
tijd zal zijn.
De omhoog rijdende auto’s op de noordelijke hellingbaan (werknemers parkeren) schijnen
met hun koplampen omhoog ondanks de nu in het BKP opgenomen borstwering. Hij vreest
dat dit de omgeving zal storen;
Als laatste melde hij dat hij meerdere keren heeft gevraagd om de stedenbouwkundige visie
en het stedenbouwkundig kader waar naar verwezen wordt in het BKP.

Reactie: met deze bewoner is een persoonlijke vervolgafspraak gemaakt medio juni
waarin de genoemde punten met hem zijn besproken. Ook is inzage geboden in het
het onderliggende stedenbouwkundig plan .
Bewoonster van een appartement ten oosten van het food center
- maakt zich zorgen over geluidsoverlast.
- vindt het een mooi plan !
Reactie: Voor geluid gelden regels en normen vanuit Wet geluidhinder en
Bedrijfsmilieuzonering. De gemeente en omgevingsdienst zien hier op toe. Voor het
uitwerkingsplan worden onderzoeken gedaan naar onder andere geluid. Deze komen
te zijner tijd voor iedereen ter inzage en worden door Marktkwartier toegelicht en
besproken met bewoners.
Een bewoner van het Oostelijk Marktkanaal
- vraagt zich af hoe het zit met de RO-procedure rondom het bezoekersparkeren op
het dak van de bedrijven.
Reactie: Het bestemmingsplan staat parkeren voor werknemers toe op het dak van de
bedrijfsgebouwen van het food center. Voor bezoekersparkeren moet een aparte
ruimtelijke ordeningsprocedure worden doorlopen. Voor de uitwerkingsplannen van
het Food Center worden onderzoeken gedaan naar de milieueffecten.
Een bewoonster van een appartement achter de sporthal ten oosten van het Food Center
- maakt zich zorgen over de overlast van vrachtwagens in de distributieweg langs de
oostgrens van het Food Center. Hoe zit het met geluid en stikstof?
- vraagt hoeveel vrachtwagens en op welk tijdstip gebruik maken van de expeditie?
Reactie. Voor geluid gelden normen vanuit de Wet geluidhinder en
Bedrijfsmilieuzonering. Voor stikstof wordt een (Aerius)berekening uitgevoerd. In de
nieuwe situatie is het terrein grotendeels gasloos. De verkeersaantallen worden

6

gepubliceerd als onderdeel van het verkeerssonderzoek als onderdeel van de verdere
planvorming en voor de uitwerkingsplannen.
Een bewoonster van een appartement langs de Willem de Zwijgerlaan, kijkt uit op het Food
Center:
- maakt zich zorgen over de verkeersdruk en de snelheid op de Willem de Zwijgerlaan.
Reactie: uitgelegd dat voor de nieuwe situatie een verkeersonderzoek is uitgevoerd
en hierbij gebruik is gemaakt van het Verkeersmodel Amsterdam. De hoofdpoort van
het Food Center wordt verlegd van de Jan van Galenstraat naar de Zeebergweg.
Bewoner van een woonark in het westelijk Marktkanaal:
- maakt zich zorgen n.a.v. nieuwe locatie van de Kweker 10 meter ten zuiden van
oorspronkelijke locatie. De zorgen gaan over overlast van verkeer en geluid:

1) Geluid als gevolg van nieuwe functies tegen het Vredenhofpad. Parkeren/laden & lossen van
voertuigen en een vuilpers?
2) Hoe ziet de ruimte tussen hun woonark en het terrein van de Kweker eruit?
3) Komt er een geluidscherm? Zo ja hoe hoog en materialisatie?
4) Wordt de entree van het Vredenhofpad op de Vredenhofweg/Zeebergweg zorgvuldig ontworpen?
5) Wanneer worden wij in detail geïnformeerd? Wij zijn slechts leek. Hoe en wanneer kunnen we
opkomen voor onze belangen?

Reactie. Geantwoord dat geluid nog onderwerp van onderzoek is en dat hiervoor
regels en normen gelden vanuit Wet geluidhinder en Bedrijfsmilieuzonering. Dit wordt
onderdeel van de onderbouwing van het uitwerkingsplan. Geluidsonderzoek wordt
getoetst door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. In de omgeving van de
nieuwbouw De Kweker is dit onderwerp van nadere uitwerking. T.a.v. herinrichting
Vredenhofpad en Zeebergweg is de gemeente verantwoordelijk. Het uitwerkingsplan
is het moment van detailinformatie voor geluid en overige onderzoeken Ter visie
legging van de uitwerkingsplannen wordt vooraf gecommuniceerd door de gemeente
en Marktkwartier West.
Bewoner is aanwezig bij informatiebijeenkomst die Marktkwartier op 15 juni
organiseert over de geplande werkzaamheden aan het Vredenhofpad in het kader
van de omlegging kabel- en leidingen.
C. De voortgang en planning van nieuwbouw op het food center
Een buurtbewoonster
- heeft vragen over de bouwhoogte en de uiteindelijke invulling van het Foodcenter.
- vraagt wanneer er gestart wordt met de bouw van het Foodcenter.
- heeft voor de rest geen inhoudelijke bezwaren of vragen.
Een buurtbewoner
- heeft vragen over de bouw van het nieuwe pand voor De Kweker. Zijn zorgen zijn
betreffen voornamelijk bouwhoogte, geluid vanuit De Kweker en de nieuwe
toegangspoort.
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Reactie: toegelicht dat de bouwhoogte wordt vastgelegd in het Uitwerkingsplan, in het
beeldkwaliteitsplan wordt deze hoogte begrenst tot 15 meter.
Een buurtbewoner
- is geïnteresseerd in de ontwikkeling van het Food Center. Had voornamelijk vragen
over bouwhoogte en fasering van het project en de ondernemers op het project.
Een bewoner aan de westzijde van het Food Center:
- is geïnteresseerd in de ontwikkeling van het Food Center en de schildering op het
koelhuis.
- heeft geen verdere vragen of bezwaren.
Een lid van de gebiedscommissie
- maakt zich voornamelijk zorgen over de betaalbaarheid van de woningen.
Reactie: korte toelichting gegeven op het project en verwezen naar de afspraken over
het woningbouwprogramma bij de tender.
D. Informatie van de gemeente Amsterdam over kaders, procedures en inspraak
Een bewoonster van een appartement langs de Willem de Zwijgerlaan, uitkijkend op het
Food Center:
- vraagt zich af hoe de gearceerde vlek in het BKP wordt ingevuld?
Reactie: Hiervan is nog geen invulling bekend. Thans bestemming bedrijven.
Een bewoner van de Visseringstraat:
- vindt het een goed plan
- heeft alleen bezwaar tegen hoogteaccent 6.2. (Noord-oostkant tegenover
Visseringstraat). Het gebouw is te groot en te dichtbij. Dat neemt veel daglicht weg.
Is architect.
Reactie: Procedure BKP uitgelegd. Daarnaast uitgelegd dat er nu een onherroepelijk
globaal bestemmingsplan is, de uitwerkingsplannen geven een invulling aan het
globale bestemmingsplan. De uitwerkingsplannen moeten nog komen. Het
uitwerkingsplan is belangrijk voor deze kwestie en vergt een besluit van de
gemeente. Bewoner heeft met de stedenbouwkundig ontwerper van Marktkwartier
de stedenbouwkundige opzet besproken.
Een bewoonster van de Visseringstraat
- is niet blij met een hoogteaccent van 12 verdiepingen vlak voor haar appartement.
Neemt zon en licht weg.
Reactie: uitgelegd waar BKP over gaat (welstandskader). Huidig bestemmingsplan
toegelicht en aangegeven dat vooral de uitwerkingsplannen bedoeld zijn om
hoogbouw en bouwvolumes vast te leggen.
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