Verslag informatiebijeenkomst Marktkwartier 2 maart 2020
In dit document is een verslag opgenomen van de informatiemarkt van 2 maart jl. over de
ontwikkeling van het Marktkwartier. Het verslag bestaat uit twee delen: een introductie en een lijst
met veelgestelde vragen. In de introductie vindt u een algemene impressie van de informatiemarkt.
De veelgestelde vragen zijn gerangschikt naar onderwerp. Bezoekers van de informatiemarkt die
individuele vragen hadden, krijgen rechtstreeks antwoord per email als zij hun emailadres hebben
achtergelaten.

Introductie
Op 2 maart 2020 lieten 350 bewoners van Amsterdam-West zich informeren over de plannen voor
de complete metamorfose die het Food Center Amsterdam de komende jaren ondergaat.
Op de zuidkant van het gebied komen 1700 woningen en voorzieningen. Het Food Center schuift op
richting het noordelijk deel van het huidige terrein en wordt volledig vernieuwd. Op het
scharnierpunt van beide gebieden bevindt zich de monumentale Centrale Markthal. Deze krijgt een
geheel nieuwe functie, met horeca, bedrijvigheid en andere, voor de buurt toegankelijke functies.

Ballast Nedam Development en VolkerWessels Vastgoed, verenigd in de CV Marktkwartier, zijn als
marktpartijen verantwoordelijk voor de ontwikkeling. Ze werken nauw samen met Food Center
Amsterdam en BOEi, de partij die de Centrale Markthal in erfpacht heeft.
Op 2 maart jl. organiseerden deze partijen een informatiebijeenkomst voor omwonenden. De
omgeving werd geïnformeerd over de stedenbouwkundige opzet, de informatie uit de conceptbeeldkwaliteitsplannen, de procedures en de planning. Er werd getoond wat het reeds vastgestelde
globale bestemmingsplan mogelijk maakt aan hoogtes, volumes en functies. Een bezonningsstudie
liet zien wat het effect is van de bouwvolumes op de omgeving.
Omgekeerd haalde Markkwartier informatie op die van belang is voor verdere ontwerpen (van onder
andere de openbare ruimte) en de plannen over Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en
Communicatie (BLVC). Ook bracht Markkwartier zo goed mogelijk in kaart welke zorgen en
aandachtspunten in de omgeving spelen. Tot slot wil Markkwartier de omgeving de gelegenheid
bieden mee te denken en mee te praten over de ontwikkelingen. De omgevingscommunicatie stond
op deze avond centraal. Er werd slechts summier verkoopinformatie verstrekt. In de tweede jaarhelft
opent Marktkwartier een informatiecentrum in het Poortgebouw. Dan volgt nadere informatie over
de verkoop van de woningen.
Opzet van de bijeenkomst
Voor de informatiebijeenkomst werden op 17 februari in
de directe omgeving bijna 4.000 uitnodigingen
verspreid onder bewoners, (horeca-) ondernemers en
belanghebbenden. De gemeente Amsterdam bepaalde
het verspreidingsgebied. Daarnaast is ruchtbaarheid
gegeven aan de bijeenkomst via de social media en de
nieuwsbrief van Stadsdeel West en via de pers; dit
laatste resulteerde in items in de buurtkrant, het Parool
en op AT5. Vanwege de verwachte grote belangstelling
kon voor een tijdslot worden ingeschreven tussen 19.15
en 21.15 uur. Hierdoor konden we het bezoek over de
avond spreiden en iedereen voldoende persoonlijke
aandacht geven. In totaal kwamen ongeveer 350
mensen op de bijeenkomst af, voornamelijk
omwonenden.
De bijeenkomst vond plaats in de Marktkantine aan de
Jan van Galenstraat, aan de rand van het plangebied. De
vorm was een informatiemarkt. De middelen die we gebruikten waren een maquette, posters,
tekeningen, een animatie van het nieuwe gebied en een film over de historie. Het materiaal dat op
de avond werd gebruikt, kunt u terugvinden op de website van het project:
www.OmgevingMarktkwartierWest.nl. Dit is een webpagina speciaal ingericht voor de
omgevingscommunicatie.

Om iedereen persoonlijk aandacht te geven was een groot teamaanwezig van ontwikkelaars,
adviseurs, ontwerpers, onderzoekers, BOEi, Foodcenter en makelaars. Zij beantwoordden vragen en
gaven toelichting bij posters, maquette en tekeningen. Medewerkers van de gemeente Amsterdam
informeerden bezoekers over de ruimtelijke procedures, inspraakmogelijkheden en de gemeentelijke
beleidskaders. Het team had clipboards met formulieren om onderwerpen en vragen van bezoekers
te noteren. Ook lagen er reactieformulieren en konden bezoekers via Post-Its hun mening en ideeën
kwijt . Dit leverde een grote hoeveelheid informatie op, die in dit verslag is gebundeld. Vragen die
niet ter plekke beantwoord konden worden, zijn per mail beantwoord of worden beantwoord zodra
de informatie beschikbaar is.

Opbrengsten
Er was grote waardering voor de informatie
over de plannen en de organisatie van de
avond. Buurtbewoners stelden het op prijs
dat zij met de plannenmakers van gedachten
konden wisselen en uitleg kregen bij de
plannen, zonder dat zij overspoeld werden
door de woningzoekenden die ook aanwezig
waren.
De vragen en reacties in dit verslag geven een
goede indruk van de waardering, ideeën en
zorgen die er in de omgeving leven over de
stedenbouw, de raakvlakken met de
omgeving en het verkeer. De avond heeft een
stevige basis gelegd voor de communicatie
over de definitieve beeldkwaliteitsplannen en
de uitwerkingsplannen die later dit jaar
volgen. De getoonde beelden en tekeningen
boden voldoende aanknopingspunten voor
het buurtoverleg dat Marktkwartier CV heeft
aangeboden om nader in te gaan op vragen
uit de omgeving. Er zijn ook contacten gelegd
tussen de plannenmakers en ondernemers
die kansen zien in het gebied.
De visualisaties hielpen omwonenden een idee te krijgen van de stedenbouwkundige opzet en wat
die voor de omgeving betekent. Tegelijkertijd werd duidelijk gemaakt dat hoe de gebouwen en de
openbare ruimte er uiteindelijk uit komen te zien, nog volgt in concrete (bouw)plannen en
architectuur. Wij kijken daarom uit naar voortzetting van de gesprekken met bewoners en
ondernemers en danken iedereen voor zijn belangstelling.

Vragen en antwoorden

Wonen, inclusief kopen en huren
Als u geïnteresseerd bent in een woning, kunt u zich via onze website daarvoor inschrijven. In het
najaar openen we een informatiecentrum over de verkoop van woningen. De volgende vragen
kunnen dan beantwoord worden:
• Komt er ook middeldure huur?
• Wat is bekend over de erfpacht?
• Hoe werkt de loting?
• Is er een voorkeursrecht op een woning voor buurtbewoners?
• Is het mogelijk om op je balkon een jacuzzi te zetten?
• Ik wil graag uitgenodigd worden voor een bezichtiging.
• Ik heb interesse in een rolstoelgeschikte woning.
Wanneer start de verkoop en de bouw?
In het vierde kwartaal van 2020 openen we een informatiecentrum met informatie over de woningen
van fase 1 van het plan. Zoals nu voorzien start in het eerste kwartaal van 2021 de realisatie van de
eerste fase bedrijfsgebouwen aan de noordzijde van het Food Center. Vanaf het derde kwartaal van
2021 start de bouw van de eerste woningen in het zuidwestelijk deel van het gebied. Dit is de hoek
van de Jan van Galenstraat met het Westelijk Marktkanaal.
Hoe is de verdeling huur en koop en hoeveel sociale huur komt er?
De reeds beschikbare informatie over de woningbouw kunt u vinden in Poster 8: Wonen: welke
woningtypen komen er? In ieder geval zal 25% van de woningen sociale huur worden.

Bouwmassa’s, bouwhoogte, beeld
Hoe hoog wordt het bedrijfsgebouw aan het Westelijk Marktkanaal?
De hoogte van het bedrijfsgebouw aan het Westelijk Marktkanaal wordt maximaal 15 meter.
Wat is de afstand in meters van achterkant bedrijfsgebouwen Oost (Loadingdocks) tot aan het
water?
De afstand vanaf de achterkant van de bedrijfsgebouwen Oost tot aan het water is minimaal 32
meter.
In eerdere tekeningen is te zien dat laden en lossen overdekt zou zijn, wat is met dat voornemen
gebeurd?
De eerder gedeelde beelden waren een impressie. Het plan wordt momenteel uitgewerkt. Daarbij
wordt uitgegaan van een geluidsscherm. Hiervoor is gekozen op basis van de te nemen
geluidsmaatregelen.

Wat is de hoogte van de woningbouw ten opzichte van de Centrale Markthal?
De nok van de Centrale Markthal is 28 meter hoog. De flanken zijn 15 meter hoog. Het basisvolume
van de woningbouw is maximaal 20 meter hoog met hoogteaccenten van maximaal 37 meter.
Is de op de informatieavond getoonde maquette de definitieve maquette?
De maquette is een ruimtelijk model en geeft een impressie van hoe het Marktkwartier eruit kan
gaan zien.
Wat wordt de hoogte van het gebouw tegenover de Visseringstraat?
Het gebouw mag maximaal 20 meter (basisvolume) hoog worden, met hoogteaccenten tot maximaal
37 meter. Dit is conform het bestemmingsplan
Zijn er nog inspraakmogelijkheden wat betreft deze hoogte?
Ja, via de uitwerkingsplannen. Het eerste uitwerkingsplan gaat waarschijnlijk eind 2020 de inspraak
in. Houd hiervoor de website www.omgevingmarktkwartier.nl in de gaten.
Wat wordt er nog gedaan met de eisen van circa 10 jaar geleden? (Maximaal 4 hoog en bij een
hoger gebouw deze meer naar het midden van het Food Center verplaatsen.)
Ons uitgangspunt is het globale bestemmingsplan voor het Amsterdam Food Center. Dit plan is
vastgesteld op 01-06-2016 en is openbaar. Het plan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op de maquette staat een leeg vlak zonder invulling naast de centrale hal. In de vogelvluchtsituatie
staat in dat vlak wel een hal ingetekend. Wat gaat er nu gebeuren ?
Op dit moment heeft het terrein aan de westzijde van de Markthal de bestemming
bedrijventerrein. De exacte inrichting wordt onderzocht.
Hoe hoog zal de nieuwbouw van De Kweker worden?
In het beeldkwaliteitsplan is een maximale hoogte van 15 meter opgenomen.
Op de maquette van het nieuwe terrein, stond de nieuwbouw van De Kweker op een aantal
parkeerplaatsen van het Vredenhofpad. Gaan die inderdaad verdwijnen? Of was dit een detail dat
in de maquette niet juist was weergegeven?
De maquette was enkel een impressie. Het parkeren zal alleen op ons eigen terrein plaatsvinden.
Is al besloten hoe de omheining langs het Vredenhofpad zal worden uitgevoerd? Komt hier een
geluidsscherm? Zo niet, hoe kunnen wij hier invloed op hebben?
Dit is nog niet bepaald en zal mede besloten worden op basis van een nog op te stellen
geluidsrapport. Dit wordt onderdeel van een uitwerkingsplan, waarop inspraak mogelijk is. Het
uiterlijk van een geluidsscherm is onderdeel van het Beeldkwaliteitsplan. Ook hier is inspraak op
mogelijk, tot en met 1 juli 2020.

Geur, geluid, licht
Van welk materiaal wordt de muur van De Kweker, Eerste Fase West? Dit in verband met
mogelijke geluidweerkaatsing.
De informatie over materialen is te vinden in Poster 10: Food Center: hoogtes en ontwerpen.
Hoe zit het met geluidsoverlast voor de omgeving?
Bij het opstellen van de uitwerkingsplannen wordt een geluidsonderzoek gedaan, uiteraard wordt
dan gekeken naar het effect op de de bestaande omgeving.
Is er nagedacht over speelplekken en het geluid dat hier geproduceerd wordt? Geluid draagt erg
ver op een binnenhof.
Er wordt rekening gehouden met de plaats van speelplekken in relatie tot het geluid dat hier
geproduceerd wordt.
Is al besloten ook de nieuwbouw van De Kweker "trillingsvrij" te heien (boormethode), en zo niet,
hoe kunnen wij hier invloed op hebben?
Dit is nog niet bekend. Het heisysteem zal in ieder geval voldoen aan de geldende bouweisen.
Wat zal de weerkaatsing van het geluid zijn vanaf de gevels van de bedrijven op de Willem de
Zwijgerlaan?
Er wordt een geluidsonderzoek gedaan. Het geluid zal binnen de wettelijke kaders vallen.
Wat gebeurt er met het Pasa-pand in verband met geur, geluid en licht overlast naar de woningen?
Het Pasa-pand zal blijven staan. Voorlopig gaat het huidige gebruik door.
Voorkom geluidshinder in Van Bossestraat door laden/lossen/parkeren.
Bedrijvigheid op het Foodcenter terrein brengt geluid met zich mee. Er worden diverse maatregelen
getroffen, zoals het plaatsen van geluidsschermen, om de hinder zoveel mogelijk te beperken.
Uiteraard zullen we voldoen aan de regelgeving.
Is er een beeld van de bezonning in winter en zomer?
Er is een Schaduwstudie beschikbaar op de website
Is er rekening gehouden met de windlijnen voor de molen? Hoe dan?
Hier wordt onderzoek naar gedaan. Wij zijn in gesprek met de eigenaar van de molen.
Hoe vallen de schaduwen van de bouwvolumes op de kop van de Buijskade
Er is een Schaduwstudie beschikbaar op de website
Zon, licht en privacy nemen fors af door de hoge toren aan de overkant. Kan deze niet op andere
locatie in het plan?
Door de stedenbouwkundige is een evenwichtig plan ontworpen, dat met de gemeente is
afgestemd. Het gebied heeft een woonbestemming gekregen, waarbij het toegestaan is om
woningbouw van 20 tot maximaal 37 meter hoogte te bouwen.

Verkeer en vervoer, parkeren
Hoe voorkomt u dat bezoekers in de wijk aan de overkant (Marcantilaan) gaan parkeren?
Op het terrein van Marktkwartier West wordt voorzien in voldoende parkeerruimte voor bewoners
en bezoekers. Zie ook Poster 13. Parkeren op de website. Wij kunnen echter niet voorkomen dat
mensen eventueel elders gaan parkeren.
Neemt de verkeersdruk niet enorm toe?
De hoofdentree van het Foodcenter wordt verplaatst naar de noordzijde (HaarlemmerwegZeebergweg), waardoor de verkeersdruk gelijkmatiger verdeeld zal worden. Het autoverkeer en
kleine busjes zullen via de Jan van Galenstraat gaan, de vrachtwagens zullen via de Noordentree het
Food Center op rijden. Per saldo zal de verkeersdruk door de nieuwe woonwijk iets groter worden.
Marktkwartier CV zal hier in het kader van het uitwerkingsplan nader onderzoek naar doen. Als er
extra verkeersmaatregelen noodzakelijk blijken, worden deze meegenomen in de plannen.
Graag aandacht voor de verkeersveiligheid van de kruising fietspad/auto ingang aan de noordzijde
met de fiets komende vanaf de Vredenhofweg/Vredenhofpad.
De kruising wordt opnieuw ontworpen waarbij uiteraard aandacht zal zijn voor de veiligheid.
Zorg dat de bewoners altijd met auto uit en in hun buurtje kunnen komen.
De gemeente zal het kruispunt herinrichten, hier wordt uiteraard rekening mee gehouden.
Het verkeer op de Haarlemmerweg is nu al heel druk, vaak staat daar file. Hoe wordt dat opgelost
als straks al het verkeer voor de markthallen daar ook nog overheen moet? En hoe lossen jullie de
toenemende luchtvervuiling op?
Bij de uitwerkingsplannen die voor deze kant van het gebied worden opgesteld, hoort ook een
verkeerskundig onderzoek. Aan de hand daarvan wordt bepaald of er op dit vlak maatregelen
moeten worden genomen.

Duurzaamheid
Er wordt in de plannen wel rekening gehouden met bio-diversiteit maar de dwerg-vleermuis wordt
hierin niet genoemd. Wordt die wél in de (ontwerp)plannen opgenomen?
Dit is nog niet nader uitgewerkt.
Kan een duurzaam energieconcept samen met de (lage bebouwing) van de Marcantilaan opgezet
worden? Uitwisseling van warmte?
Zodra wij de exploitant gecontracteerd hebben, zullen wij deze vraag voorleggen.

Diversen
Openstellen (om aan te leggen) van de kade aan het Oostelijk marktkanaal is gevaarlijk vanwege
doodlopend kanaal (keren is gevaarlijk).

Het Oostelijk marktkanaal is een smal, doodlopend water en valt buiten ons gebied. Het is nog niet
zeker of de kade opengesteld zal worden om aan te leggen.
Hoe gaan de routes van het bouwverkeer eruitzien.
De bouwroutes zullen nog worden bepaald in overleg met de gemeente. Uiteraard streven we ernaar
de overlast voor de omgeving zo klein mogelijk te houden.
Komt in de buurt een nieuwe plek voor nachtclub Marktkantine?
Vooralsnog is er geen nieuwe plek in ons gebied voorzien voor de Marktkantine.
In uw brief dd 10 februari wordt gesproken over aanleg "kabels en leidingen (drinkwater, riolering,
elektra)". Uw medewerkers op de informatieavond wisten alleen iets over het verleggen van de
rioolleiding. Hoe zit het met drinkwater en elektra?
Er volgt nog nadere informatie over drinkwater en elektra.

