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Geachte commissie leden,       10-06-2018 

 

Met het principebesluit zijn de hoofdvarianten voor de autoverbinding vastgesteld en daarmee 

ook de verkeerskundige rol van de Oosterhamrikkade zuidzijde. In de raadsvergadering van 

29 juni 2016 is aangegeven dat er een plan komt voor de kade en de tuintjes van de 

woonschipbewoners. Afgesproken is dat tegelijk met de verdere uitwerking van de drie 

varianten voor de autoverbinding, met de bewoners een plan voor de herinrichting van de 

zuidoever van het Oosterhamrikkanaal wordt opgesteld.  

De eerste stappen zijn gezet, maar het plan is nog niet zo ver uitgewerkt dat het tegelijk met 

het voorkeursalternatief aan de raad ter besluitvorming aangeboden kan worden. 

 

Het is nu erg kort dag, maar doordat pas recent met het raadsvoorstel “Voorkeursvariant 

Oosterhamrikzone” formeel bekend is geworden hoe het vervolg van de herinrichting eruit zal 

zien, zijn wij niet in de gelegenheid geweest in de inspraakperiode uw aandacht voor dit 

onderwerp te vragen. 

 

Keuze voorkeursvariant. 

Het primaire besluit dat u gaat nemen is of de gewenste variant Splitsing verder wordt 

uitgewerkt. Aangaande dit punt zijn wij van mening dat uit het vooronderzoek duidelijk blijkt 

dat het oplossend vermogen van de drie varianten zeer beperkt is en dat geen van de drie 

opties fatsoenlijk in te passen is.  

Het is allemaal te krap, verder theoretisch schoenlepelen heeft geen zin, het past niet. 

Doorgaan zal er onherroepelijk toe leiden dat als de weg er eenmaal ligt er aanvullende 

maatregelen genomen moeten worden die in dit stadium buiten de multicriteria analyses 

worden gehouden om het nog enigszins acceptabel te laten lijken.  

Daarom roepen wij u op geen van de drie varianten verder uit te laten werken, maar 

(eindelijk) serieus onderzoek te laten doen naar alternatieven die meer recht doen aan de 

huidige tijd. En daar waar mogelijk direct te beginnen met de implementatie daarvan, zoals bv 

de (al dan niet tijdelijke) fietsverbinding langs de busbaanbrug. 

  

Herinrichting OHKzz. 

Aangezien geen van de inspraakreacties heeft geleid tot een beweging richting de keuze 

waartoe wij u oproepen, moeten we realistisch zijn en er vanuit gaan dat het uitgestippelde 

procesverloop gewoon zijn vervolg zal hebben. Waarbij de vervolgstudie voorafgaande aan 

de definitieve besluitvorming eens 1,5-2 jaar zal gaan duren.  

 

Daarom zijn we blij met het voorstel om alvast de voorbereidende werkzaamheden op te 

starten voor de herinrichting van de Oosterhamrikkade zz, dit vanwege de onduidelijkheid 

waarin de woonschepeneigenaren al jaren in verkeren, de samenhang met de nieuwbouw aan 

de OHK zuidzijde en de voorbereidingstijd voor verplaatsen van ligplaatsen.  

Zodat we niet nog weer jaren moeten wachten op een volgend besluit over het totaalplan, 

maar al eerder kunnen starten met eventueel verplaatsen van schepen (in overleg met de 

eigenaren) die op probleemlocaties liggen en de herinrichting van kade en straat.  

 

Echter, we willen u vragen niet zonder meer in te stemmen met het inrichtingsprincipe van de 

Oosterhamrikkade zuidzijde zoals voorgesteld in het Raadsvoorstel. 
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Huidige situatie. 

Uitgangspunt raadsvoorstel. 

Uitgangspunt woonschepen OHKzz. 
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 Inrichtingsprincipe van de Oosterhamrikkade zuidzijde.  

In het voortraject hebben we een aantal gedeelde uitgangspunten voor de herinrichting van de 

oever aan de zuidzijde vastgesteld:  

-              We verruimen de bruikleengrens naar de volledige scheepslengte; 

-              We verkennen de mogelijkheden om plekken langs het water te creëren, maar 

verplaatsingen vanwege geluidshinder en aanleg van nieuwe brug hebben hoogste 

prioriteit; 

-              We vergroenen weerszijden van kanaal. 

 
Kanttekening: wij willen constructief meedenken over de mogelijkheden voor het verplaatsen van 

woonschepen vanwege geluidshinder en aanleg van een nieuwe brug. Er moet echter wel sprake zijn van 

noodzakelijkheid, het geeft geen pas ligplaatsen op te heffen ten gunste van recreatie terwijl overal rondom het 

centrum openbare ruimte wordt opgeofferd ten gunste van vastgoed ontwikkeling. 

 

Echter we kijken verschillend aan tegen de maatvoering van de tuinen, balans tussen privacy 

en gebruik van de openbare ruimte, keuze voor afscheiding en versterking van de 

groenstructuur, zoals vermeld bij het tweede punt. 

Dat betreft de uitgangspunten: 

-              We zetten in op een wandelpad langs de oever; 

-              Er komt een groene (lage) heg om onderscheid tuin- openbare ruimte èn water 

zichtbaar te maken; 

 

Zoals eerder toegelicht vrezen wij voor onze privacy wanneer er wordt ingezet op een breed 

wandelpad direct langs onze tuinen. Te meer vanwege het tweede uitgangspunt om dit samen 

te laten gaan met een lage heg. Wij voelen ons daarmee als attractie te kijk gezet.  

Het idee om wat distantie te creëren door deze heg dan maar 2,5 m dik te maken, ten koste 

van ons tuinoppervlak, is een gotspe. 

Ter vergelijking staan in bijlage 1 enkele referentie beelden hoe de privacy bij woonhuizen 

gewaarborgd wordt en privé gebruik van openbare ruimte wordt gefaciliteerd. 

 

Het uitgangspunt van een wandelroute langs de zuidoever is onderdeel van de verworpen 

variant Bundeling waarbij aan de noordzijde onvoldoende ruimte is voor een wandelpad. 

Variant Splitsing voorziet echter in een wandelroute langs de noordkant van het water, zie 

onderstaande uitsnede uit de overzichtskaart.  

Hiermee vervalt de noodzaak aan de zuidzijde ook nog eens een breed pad direct langs onze 

tuinen aan te leggen, desondanks blijft men halsstarrig aan dit uitgangspunt vasthouden.  
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In de bijlage 2 en 3 zijn referentie beelden te zien hoe de openbare ruimte aan vergelijkbare 

radialen en locaties aan het water zonder woonschepen, zijn ingericht. Het geeft in dit licht te 

denken dat uitgerekend daar waar schepen liggen het belang van een pad zo zwaar weegt, 

terwijl er elders niet om gekommerd wordt.  

 

Terwijl de gemeente zich vooral toespitst op de vraag “hoe kunnen we iets anders doen met 

het bestaande groen” hebben wij een wat bredere visie over de herinrichting. We kijken 

daarbij van gevel tot water en houden vast aan het Bouwjong uitgangspunt dat we 

grootschalige jongerenhuisvesting in de Stad zó realiseren dat het voor iedereen prettig wonen 

is, voor jongeren en andere stadjers. 

 

Een door u vastgesteld uitgangspunt dat de gemeente liever negeert:  

 
Volop ruimte, desondanks zijn de vuilcontainers tbv 180 jongerenwoningen in het groen, pal naast de woonboot 

en bijbehorende schuur van een hoogbejaarde vrouw geplaatst. Het eigen straatje schoon en het zwerfvuil en de 

herrie aan de overkant, een blijk van totale minachting van de belangen van deze bewoonster. What’s next… 

 

We staan voor de keuze wat te doen met de 2,2 m extra ruimte die vrijkomt doordat de straat 

éénrichtingsverkeer wordt. 

Door nú de juiste keuzes te maken bij de herinrichting willen we voorkomen dat er een strook 

naast onze tuinen wordt aangelegd die uiteindelijk devalueert in een picknickplek, uitlaatzone, 

fietsparkeerplaats en/of vuil/glas/papiercontainerpark voor de grootschalige (jongeren) 

huisvesting aan de overzijde van de straat. In bijlage 4 zijn enkele referentiebeelden te zien 

die onze zorgen illustreren. 

 

Wat dan wel? 

Wij zijn van mening dat voor een goede balans tussen jongeren en andere stadjers, de 

leefkwaliteit in de straat en het karakter van de groene ruimte aan de OHKzz, de herinrichting 

van de oever beperkt moet blijven tot de “kanslocaties” bij de bruggen en dat de vrijkomende 

openbare ruimte ten gunste komt van de versteende overkant van de straat.  

Ook willen wij ter overweging meegeven de weg iets minder smal te maken ten gunste van 

het fietsverkeer. 

 

Op deze manier wordt voorzien in kwalitatieve leefruimte voor iedereen, plaats voor extra 

groen voor of tegen de kale gevels van het optrekkend steen, plek voor fietsen van bezoekers 

én kan de groene oever een meer open karakter krijgen zonder dat onze privacy geweld wordt 

aangedaan.  

 

Voor de vuilcontainers is volop ruimte in de nieuwe zijstraten, dit heeft als voordeel dat ze 

ook goed bereikbaar zijn voor de nieuw te bouwen woningen aan de Vinkenstraat noordzijde. 


