
Vergadering Commissie Ontwikkeling  
Haarlem, 7 maart 2019 
 
Betreft: Concept Ontwikkelvisie Haarlem Zuid West 
 
Geachte aanwezigen, 
 
Ik spreek namens mijzelf als bewoner van Duet Haarlem en mede namens mijn echtgenoot 
Gabor Tas (bestuurslid VVE Stack) en Liesbeth Verhagen (Bewonersvereniging 
Spoorwegkwartier Heemstede).  
 
De wijk Spoorwegkwartier in Heemstede en het stukje Haarlem ten zuiden van de Randweg 
vormen in praktijk tezamen 1 wijk met 1 gezamenlijke in-en uitrit, namelijk de inrit vanaf de 
Leidsevaart de Pieter van Musschenbroekstraat in.  
 
Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen van de in de conceptvisie opgenomen 
hoogbouwplannen op de locatie van de volkstuinen Nooit-Rust.  
 
Onze bezwaren zijn: 

1. Ontsluiting via de Pieter van Musschenbroekstraat; door de komst van Stack en Duet 
is de wijk al moeilijk toegankelijk. De gemeente is hiervan op de hoogte, zij hebben 
daartoe een gedeeltelijk parkeerverbod ingesteld. Dit heeft in praktijk helaas niet 
geholpen, het gebeurt nog dagelijks dat het 1e stuk van de straat geblokkeerd staat. 
Mijn bezwaar op het huidige verkeersbesluit is afgewezen, wel zijn we nog in overleg 
met gemeente en politie over deze problematiek. De Pieter van 
Musschenbroekstraat kan in elk geval een extra verkeer aan. 

2. Verstedelijking van het gebied; door de komst van Stack en Duet zijn er al 112 extra 
woningen gerealiseerd naast de bestaande 73 jaren-30 woningen. Voor de wijk 
Spoorwegkwartier is dit al gedeeltelijk verlies van het dorps karakter en een 
beperking van de bereikbaarheid. Dit kan en mag niet nog meer toenemen! 

3. Luchtverontreiniging; de luchtkwaliteit rond het kruispunt RandwegN208/Leidsevaart 
voldoet al niet aan de norm. Onlangs kwam zelfs in een nieuwsbericht naar voren dat 
Haarlem in de top-10 dodelijkste verkeersuitstoot staat. Een locatie als Nooit-Rust, 
een gifvrij stuk grond, draagt in positieve zin bij en mag absoluut niet verdwijnen! 

4. Privacy/(zon)licht/woonplezier; een woontoren van wel 60 meter hoog heeft een 
enorme impact op de zeer nabijgelegen woningen, wat de privacy, lichtinval en het 
woonplezier betreft. 

 
Er zijn ook alternatieve modellen opgesteld zonder hoogbouw en zonder bebouwing op 
Nooit-Rust, en een logischere ontsluiting op reeds aanwezige infrastructuur. Deze zijn echter 
aan de kant geschoven. Een meedenkgroep die is opgericht, kan zich niet vinden in de nu 
opgestelde visie en ziet hun inbreng nergens terug.  
 
Bewoners van Duet zijn überhaupt nooit op de hoogte gesteld en hebben geen deel kunnen 
uitmaken van de meedenkgroep. Een later verzoek, tijdens een gesprek op 29 januari 2019, 
om nog in de laatste fase deel te nemen aan deze meedenkgroep is afgewezen.  
 



Op 4 februari jongsleden hebben wij een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente Haarlem. 
Dit om helder te krijgen waarom andere mogelijkheden/modellen aan de kant zijn 
geschoven en waarom bewoners van Duet niet op de hoogte zijn gesteld van de plannen.  
 
Onze nog onbeantwoorde vragen: “Waarom is er gekozen voor een uitvoering met zeer 
hoge bebouwing op Nooit-Rust, terwijl er goede alternatieven op tafel lagen?” Is dit een 
keuze die door de externe projectontwikkelaar naar voren is geschoven, omdat er in deze 
vorm meer geld verdiend kan worden? De gemeente heeft een zorgplicht voor haar 
bewoners qua veiligheid, leefbaarheid en gezondheid. Een externe projectontwikkelaar 
heeft deze zorgplicht niet. Veiligheid, leefbaarheid en gezondheid worden niet gewaarborgd 
in deze visie. 
 
Tot slot is hoogbouw, hoger dan 6/7 woonlagen, een duur, achterhaald en ineffectief idee, 
ook hier is berichtgeving over in de media. Het is zeker niet geschikt voor sociale 
woningbouw en middensegment woningen, dat wat de gemeente Haarlem juist nodig heeft. 
Het is een bron van extra inkomsten voor de projectontwikkelaar, terwijl er voor de 
gemeente betere alternatieven zijn. 
 
Wij zijn voor het behoud van het volkstuinencomplex; ruimte en groen, leefbaarheid. 
Wij zijn tegen bebouwing op Nooit-Rust; er zijn betere alternatieven! 
 
 
 
Bijbehorende stukken/bronnen: 

- WOB-verzoek d.d. 4-2-19 van de heer G.G. Tas (ontvangstbevestiging 8-2-19) 
- Bezwaar tegen verkeersbesluit d.d. 10-8-18 van I.C. Tas – van der Meulen 
- Nieuwsbericht ‘Haarlem in top-10 met dodelijkste verkeersuitstoot’ – AD d.d. 27-2-19 
- Nieuwsbericht ‘Hoogbouw is een achterhaald en ineffectief idee’ - AD d.d. 28-12-17 
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File op de A16 bij Rotterdam. © ANP

Haarlem en Rotterdam in wereldwijde
top 10 met dodelijkste verkeersuitstoot
Haarlem en Rotterdam behoren tot de tien dodelijkste regio’s ter wereld als het aankomt op
verkeersuitstoot. Haarlem staat op plaats zes, Rotterdam op acht.

Dat claimen onderzoekers van de International Council on Clean Transportation (ICCT) en twee

Home

Nieuws

Alle artikelenAlle artikelen

Het weer Zoeken

NieuwsRegioSportShowVideo Inloggen  Abonneren

https://www.ad.nl/nieuws/haarlem-en-rotterdam-in-wereldwijde-top-10-met-dodelijkste-verkeersuitstoot~ad31d0f2/140681700/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Fnieuws%2Fhaarlem-en-rotterdam-in-wereldwijde-top-10-met-dodelijkste-verkeersuitstoot%7Ead31d0f2%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web
http://twitter.com/share?text=Haarlem+en+Rotterdam+in+wereldwijde+top+10+met+dodelijkste+verkeersuitstoot&url=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Fnieuws%2Fhaarlem-en-rotterdam-in-wereldwijde-top-10-met-dodelijkste-verkeersuitstoot%7Ead31d0f2%2F%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web
whatsapp://send?text=Haarlem+en+Rotterdam+in+wereldwijde+top+10+met+dodelijkste+verkeersuitstoot+https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Fnieuws%2Fhaarlem-en-rotterdam-in-wereldwijde-top-10-met-dodelijkste-verkeersuitstoot%7Ead31d0f2%2F%3Futm_source%3Dwhatsapp%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/Global_health_impacts_transport_emissions_2010-2015_20190226.pdf
https://www.ad.nl/
https://www.ad.nl/nieuws/
https://www.ad.nl/binnenland/
https://www.ad.nl/integratie/weer/?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=siteheader&utm_campaign=weer
https://www.ad.nl/nieuws/
https://www.ad.nl/regio/
https://www.ad.nl/sport/
https://www.ad.nl/show/
https://www.ad.nl/video/
https://www.ad.nl/inloggen?redirect_url=https://www.ad.nl/nieuws/haarlem-en-rotterdam-in-wereldwijde-top-10-met-dodelijkste-verkeersuitstoot~ad31d0f2/
https://www.ad.nl/
https://www.ad.nl/abonneren-header


Amerikaanse universiteiten. De ICCT bracht in 2014 met een ander onderzoek de grootschalige
dieselfraude aan het licht.

Op basis van uitgebreid bronnenonderzoek concludeert die organisatie dat Haarlem en Rotterdam
in de top-10 staat van regio’s waar in 2015 per 100.000 inwoners de meeste mensen overleden
aan uitstoot van bijvoorbeeld dieselauto’s en vrachtverkeer. Milaan, Turijn en Stuttgart vormen de
top-drie. De eerste tien regio’s zijn allemaal Europees: Kiev, Keulen, Berlijn, Londen en Leeds
completeren het lijstje. 

Volgens de onderzoekers komt dat omdat er in Europa in verhouding veel vervuilende dieselauto’s
rondrijden. Een andere reden is dat de lucht in veel Aziatische landen door andere
emissiebronnen al een stuk minder schoon is, en het aantal sterfgevallen dat aan verkeersuitstoot
toe kan worden geschreven, daardoor kleiner is. 

Veel details over Haarlem en Rotterdam - zoals het aantal sterfgevallen per 100.000 inwoners -
worden in het ICTT-onderzoek niet gegeven. Ook wordt niet verteld wat onder de regio Haarlem
wordt verstaan, en of de omgeving van Schiphol daar bijvoorbeeld ook bij hoort.

Rotterdam

Overigens staan de Aziatische miljoenensteden Guangzhou (China), Tokio (Japan) en Shanghai
(China) in absolute aantallen wel bovenaan. Rotterdam staat als enige Nederlandse regio in de
top-100, namelijk op de 56e plaats.

In Rotterdam is het aandeel verkeersuitstoot in het aantal doden door luchtvervuiling opvallend
groot: met bijna 38 procent staat de door snelwegen omringde Maasstad na Milaan wereldwijd op
de tweede plaats. In 2016 werd in Rotterdam een milieuzone ingevoerd. Of dat het aantal
slachtoffers deed dalen is in dit onderzoek niet zichtbaar omdat alleen met cijfers uit 2015 is
gerekend.

Artikel gaat verder onder de foto.
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Oude diesels mogen het centrum van Utrecht niet meer in. © ANP

In totaal overleden in 2015 wereldwijd 385.000 mensen aan uitstoot van voertuigen, op een totaal
van bijna 3,5 miljoen doden door luchtvervuiling. China telt met 114.000 de meeste doden door
verkeersuitstoot, voor India (74.000), de Verenigde Staten (22.000) en Duitsland (13.000). 

Nederland

Voor Nederland wordt geen aantal genoemd, maar het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet
schatte vorig jaar dat in 2015 in Nederland 1146 om het leven kwamen door verkeersuitstoot. In
dat jaar zouden in ons land zo'n 8.000 mensen zijn overleden door fijnstof in de lucht.

Het wereldwijde onderzoek van The Lancet is een van de vele bronnen die de ICCT heeft gebruikt
voor zijn eigen studie. 
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Hoogbouw op de Kop van Zuid in Rotterdam. © Jan de Groen

'Hoogbouw is een achterhaald en
ineffectief idee'
Moeten we in Nederland flink de lucht in met de bouw van hoge woontorens om de krapte
op de woningmarkt te lijf te gaan? Volgens Maxime Verhagen van Bouwend Nederland wel,
in ieder geval in Amsterdam. Uit de bouwwereld komen echter hele andere berichten.
'Hoogbouw is een achterhaald en ineffectief idee'.
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Volgens Verhagen moet de rem op hoogbouw worden losgelaten , in ieder geval in de hoofdstad.
,,Moet je die rem handhaven? Dat is de vraag als je betaalbare woningen in het middensegment
wilt'', aldus Verhagen in zijn rol als voorzitter van Bouwend Nederland.

De argumenta tie dat je de dichtheid in een stad
kunt vergroten met hoogbouw, is bedrog
- Sjoerd Soeters

Architect en stedenbouwkundige Sjoerd Soeters loopt bepaald niet warm voor hoogbouw. Hij
meent dat het veel te duur is en bovendien helemaal niet de gewenste woonruimte oplevert.

,,Hoogbouw wordt meestal gepropageerd met de argumentatie dat je dan de dichtheid in een stad
kunt vergroten, maar dat is helemaal niet zo. Dat is bedrog. Dichtheid wordt bepaald door de
opbouw van het aantal appartementen in vierkante meters en het aantal parkeerplaatsen dat daar
min of meer bijhoort. Het probleem van hoogbouw is dat het veel ruimte om zich heen nodig heeft,
al was het alleen maar om te voorkomen dat het teveel schaduwwerking op de omliggende
gebouwen heeft.'' 

Duurder

Volgens Soeters is hoogbouw ook al niet geschikt om woningen te bouwen voor mensen met een
wat krappere beurs. ,,Met name voor de goedkope en middenprijzen is hoogbouw absoluut geen
oplossing. Het is veel duurder en minder efficiënt dan zes of zeven woonlagen. Als je boven de
vijftig meter komt, moet je veel intensievere veiligheidsmaatregelen nemen, zoals vluchtwegen en
brandweerliften. Daardoor wordt het een hele dure affaire en die maatregelen gaan ook nog eens
ten koste van de woonruimte.''

Een hoge woontoren met veel woonlagen wil volgens Soeters helemaal niet zeggen dat je er ook
heel veel woningen bij krijgt. ,,Hoogbouw is als een avocado. Naarmate het gebouw hoger wordt,
wordt de pit groter en wordt het rendement voor het vloeroppervlak geringer. Dat daalt zelfs van
zeventig tot tachtig procent naar vijftig procent. Bovendien is onze bodem niet geschikt voor
hoogbouw. Bij ons in Amsterdam bijvoorbeeld moeten we tussen de 25 en 50 meter diep palen
slaan voor hoogbouw en dan staat het hele zootje alsnog op naaldhakken te 'tutelen'.'' 

Platteland

Voorzitter Piet Adema van de branchevereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB)
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is ook niet enthousiast over de effecten van hoogbouw.  Adema meent dat we eens af moeten
stappen van de gedachte dat iedereen maar in de grote stad wil wonen.

Hoogbouw is misschien hooguit 20 procent van de
markt. Meer is gewoon niet te realiseren
- Piet Adema

,,Er is een tendens dat men in binnenstedelijk gebieden graag wil bouwen en dan is hoogbouw
snel aan de orde. Maar het is niet het eind van alle dingen. Sterker nog: het blijkt dat de meeste
mensen in Nederland gewoon een woning willen met een tuintje er bij, zeker de doorstarters en de
middeninkomens met kinderen. Voor die doelgroep is er nu juist woningschaarste en die schaarste
los je niet op met hoogbouw. Die bouw is te kostbaar en kan helemaal niet overal. We moeten ons
realiseren dat niet ieder dorp in Nederland Rotterdam is.''

Volgens Adema is hoogbouw zelfs met de grootst mogelijke en kostbare moeite niet bijster
effectief.  ,,Er moeten in Nederland naar schatting zo'n 80.000 woningen bijgebouwd worden.
Hoogbouw is misschien hooguit een keer 20 procent van die markt. Meer is gewoon niet te
realiseren. Er is in de binnensteden al veel bereikt, het laaghangend fruit is al tot ontwikkeling
gekomen. Dat wil dus zeggen dat je nu al terechtkomt bij de moeilijke locaties en dat maakt
hoogbouw nog duurder. Alleen als niche helpt het mee.''

Verbindingen

De veelgehoorde wens van mensen om in de grote stad te wonen is volgens Adema geen
argument meer. ,,We moeten eens af van die tegenstelling tussen stad en platteland. We hebben
de afgelopen jaren in een democratische ontwikkeling gezeten waarbij mensen steeds maar weer
zeggen dat het platteland niet meer trekt. Dat denken moeten we eens keer voorbij. Je ziet dat
door een overdruk in de stad, zoals in Amsterdam, heel veel mensen uitwijken naar de dorpen
rond Amsterdam. De tegenstelling tussen stad en platteland is er eigenlijk niet meer. Mensen gaan
evengoed op het platteland wonen, de ict- en mobiliteitsverbindingen zijn ook steeds beter en
worden alleen maar beter. ''

De oplossing voor de krapte op de woonmarkt moet volgens Adema dan ook vooral gezocht
worden buiten de grote steden. ,,Hoogbouw in een binnenstedelijk gebied is maar een niche in de
bouwmarkt. We moeten ons blijven focussen op de uitleglocaties, de locaties buiten steden en
dorpen dus. Daar moeten nieuwe normale woonwijken komen, met eengezinswoningen.'' 
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De argumenta tie dat je de dichtheid in een stad
kunt vergroten met hoogbouw, is bedrog
- Sjoerd Soeters

Architect en stedenbouwkundige Sjoerd Soeters loopt bepaald niet warm voor hoogbouw. Hij
meent dat het veel te duur is en bovendien helemaal niet de gewenste woonruimte oplevert.

,,Hoogbouw wordt meestal gepropageerd met de argumentatie dat je dan de dichtheid in een stad
kunt vergroten, maar dat is helemaal niet zo. Dat is bedrog. Dichtheid wordt bepaald door de
opbouw van het aantal appartementen in vierkante meters en het aantal parkeerplaatsen dat daar
min of meer bijhoort. Het probleem van hoogbouw is dat het veel ruimte om zich heen nodig heeft,
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al was het alleen maar om te voorkomen dat het teveel schaduwwerking op de omliggende
gebouwen heeft.'' 

Duurder

Volgens Soeters is hoogbouw ook al niet geschikt om woningen te bouwen voor mensen met een
wat krappere beurs. ,,Met name voor de goedkope en middenprijzen is hoogbouw absoluut geen
oplossing. Het is veel duurder en minder efficiënt dan zes of zeven woonlagen. Als je boven de
vijftig meter komt, moet je veel intensievere veiligheidsmaatregelen nemen, zoals vluchtwegen en
brandweerliften. Daardoor wordt het een hele dure affaire en die maatregelen gaan ook nog eens
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Een hoge woontoren met veel woonlagen wil volgens Soeters helemaal niet zeggen dat je er ook
heel veel woningen bij krijgt. ,,Hoogbouw is als een avocado. Naarmate het gebouw hoger wordt,
wordt de pit groter en wordt het rendement voor het vloeroppervlak geringer. Dat daalt zelfs van
zeventig tot tachtig procent naar vijftig procent. Bovendien is onze bodem niet geschikt voor
hoogbouw. Bij ons in Amsterdam bijvoorbeeld moeten we tussen de 25 en 50 meter diep palen
slaan voor hoogbouw en dan staat het hele zootje alsnog op naaldhakken te 'tutelen'.'' 

Platteland

Voorzitter Piet Adema van de branchevereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB)
is ook niet enthousiast over de effecten van hoogbouw.  Adema meent dat we eens af moeten
stappen van de gedachte dat iedereen maar in de grote stad wil wonen.

Hoogbouw is misschien hooguit 20 procent van de
markt. Meer is gewoon niet te realiseren
- Piet Adema

,,Er is een tendens dat men in binnenstedelijk gebieden graag wil bouwen en dan is hoogbouw
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middeninkomens met kinderen. Voor die doelgroep is er nu juist woningschaarste en die schaarste
los je niet op met hoogbouw. Die bouw is te kostbaar en kan helemaal niet overal. We moeten ons
realiseren dat niet ieder dorp in Nederland Rotterdam is.''

Volgens Adema is hoogbouw zelfs met de grootst mogelijke en kostbare moeite niet bijster
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effectief.  ,,Er moeten in Nederland naar schatting zo'n 80.000 woningen bijgebouwd worden.
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