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Reactie op het Koepelplan inspreken 28 november 2019 

Wijkraad SMD 

 

Positief is dat de nieuwe plannen er aantrekkelijker uitzien dan voorheen en er hopelijk 

beweging komt in dit ellenlange proces. 

 

In de rapporten staat vermeld dat ‘De wijkraad en de meedenkgroep regelmatig 

geconsulteerd zijn.’  

Dat klopt op zich echter, de vele op- en aanmerkingen op het plan zijn slechts ten dele 

meegenomen. 

Op 24 september 2019 heeft een informatieavond voor omwonenden en plaatsgevonden.  

De gepresenteerde plannen vielen niet in goede aarde bij de directe buurtbewoners. 

 

In de plannen is de omgeving van de Koepel fraai vormgegeven, echter dit valt 

niet onder Panduel maar onder de verantwoording van de gemeente!  

 

1. De geplande nieuwbouw is te hoog en te massaal, dit conceptplan leidt tot 

veel verzet bij de bewoners.  

Blijvend vrij zicht op de Koepel is voor veel bewoners niet meer mogelijk. 

Het aantal te bouwen woningen staat niet in verhouding tot het beschikbare oppervlak 

waarop wordt gebouwd. (Te veel woningen op een postzegel) 

 

‘Hoeveel woningen komen er? 

DUWO realiseert circa 250 studentenwoningen. Elan Wonen realiseert circa 100 sociale 

huurwoningen. 

Waarom kunnen er niet minder woningen worden gerealiseerd? 

De afspraken met de gemeente en de daarbij behorende financiële onderbouwing welke 

bij de verwerving van de locatie hoort, zorgen ervoor dat er niet minder woningen 

kunnen worden gebouwd.’ 

 

 

2. Parkeren.  

Parkeren op het voorterrein is geen optie, wel een groen park: zie nota v 

Ambities en Eisen.  

In de plannen wordt gerept over (voorlopig) 20 parkeerplaatsen?! Dit is 

onacceptabel. 

Deze parkeerplaatsen zouden dan opgeheven worden als de Papentorenvest 

garage gerealiseerd is?! 

Dat is een worst voorhouden die je de eerste jaren niet krijgt! 

Dit gezien in het licht van de begroting 2020-2024 (inmiddels is er wel een 

motie aangenomen om via andere wegen toch water en een garage te 

realiseren.) 

‘In eerste aanleg zal het voorterrein met de 45 huidige parkeerplaatsen wordt 

afgewaardeerd naar 20 tijdelijke parkeerplaatsen inclusief de green mobility hub. Zodra 

de openbare ruimte rond het koepelterrein (plannen Spaarnesprong, afwaardering 

Papentorenvest) de herinrichting ondergaat, kunnen de 20 parkeerplekken op het 

voorterrein worden opgeheven. Ook wordt er gekeken of er, vooruitlopend op de 

Spaarnesprong, een andere tijdelijke oplossing mogelijk is.’ 

 

Bovendien is dit een versteende wijk. Meer groen is zeker gewenst en maakt de 

omgeving aantrekkelijk. 

Bijzondere aandacht verdient het voorterrein van de Strafgevangenis, nu een 

parkeerterrein. Willem C. Metzelaar ontwierp hier een parkachtig gebied, dat 

oorspronkelijk een waardige en stedenbouwkundig logische verbinding met de eigenlijke 

binnenstad vormde. Hoewel de situatie door de huidige terreininrichting moeilijk 
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herkenbaar is geworden, is hier toch wel degelijk spra- ke van een 

hoge cultuurhistorische waarde.  

 

Op zich klopt de parkeernorm voor de Koepel, echter bij openbaarheid van de garage 

verwachten we overlast.  

Heeft een openbare P-garage bij de Koepel zin? De buurbewoners zullen er weinig tot 

geen profijt van hebben, het zal altijd vol zijn. En helpt niet de parkeerdruk te 

verminderen. Is dat berekend? Dus Papentorenvestgarage moet er komen. 

 

 

3.    Integraal Water Plan Gemeente zet je in!! 

Voor het jaar 2050 is in het Integraal water Plan een visie geformuleerd die is 

doorvertaald naar doelstellingen voor 2025. Voor de omgeving van de Koepelgevangenis 

is van belang dat het opengraven van de Papentorenvest en een deel van Gedempte 

Oostersingelgracht worden genoemd als belangrijke te  

realiseren waterverbindingen die in de periode 2019 – 2025 kunnen worden opgepakt. 

Deze geven vorm aan de doelstelling nieuw oppervlaktewater te realiseren om het 

samenhangend en beeldbepalend waternetwerk te versterken.  

 

6. Zorgen over de aanrijroutes naar de parkeergarage aan de Oostvest 

- risico op lange wachtrijen (zoals bij de Appelaar) met bijkomende overlast op de 

Gedempte Oostersingelgracht. 

‘Hoe wordt voorkomen dat er wachtrijen bij de ingang van de parkeergarage ontstaan? 

Er is voldoende bufferruimte tot aan de slagbomen onder aan de hellingbaan van de 

parkeerkelder. Wachtrijen op de Oostvest worden derhalve niet verwacht.’  

De parkeerkelder houdt rekening met 130 x 4 = 600 verkeersbewegingen per dag.’ 

 

7. 0 metingen verrichten. Duidelijke afspraken dienen er gemaakt te worden 

Tijdens de huidige realisatie van de nieuwbouw aan de Harmenjansweg zijn diverse 

scheuren e.d. ontstaan in de woningen. Hoe garanderen Panopticon, Duwo en Elan 

Wonen dat dit niet zal gebeuren met een bouwproject dat zo dicht bij genoemde 

woningen plaats gaat vinden? 

 

8.  Fietsenstalling; Geluidsarme fietsenstallingen. 

Een gesloten fietsenstalling met een hoogte van 3 meter direct tegen de Harmenjansweg 

8 is niet acceptabel; bewoners krijgen daardoor een muur tegen hun tuintje van eerder 

genoemde 3 meter in tegenstelling tot de huidige 1.80;  

De fietsenstallingen die tegen de bestaande wijk aan worden gebouwd geven hoog risico 

op geluidsoverlast. Tenminste die fietsenstallingen zouden volledig afgesloten moeten 

zijn en voorzien van geluiddempend materiaal om geluidshinder te voorkomen. 

 

 

9.  Een zorgvuldige transformatie van het monumentale complex en 

verantwoorde en geïnspireerde nieuwbouw  

In de Beoordelingskaders Ruimtelijke Kwaliteit krijgt de beschermde stad een 

‘beschermende regie’, gericht op het behouden en versterken van de zichtbare relatie 

tussen geschiedenis, openbare ruimte, architectuur en functie. De regie is behoudend en 

gedetailleerd.  

Integraliteit en consistentie zijn essentieel bij de beoordeling van voorstellen voor 

herontwikkeling. Het is van belang dat de ontwerpstappen navolgbaar zijn, van analyse 

en concept naar uitwerking. Tevens zal worden gelet op de integrale kwaliteit van het 

gehele ontwerp: van de stedenbouwkundige inpassing en de meerwaarde voor de 

omgeving tot aan de zorgvuldige detaillering en materialisering van de monumenten en 

van eventuele nieuwbouw.  

Aandacht wordt gevraagd voor de waarde die de herontwikkeling levert voor de directe 

omgeving. Publieke toegankelijkheid is daarbij van groot belang. Dit kan bereikt worden 
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met fysieke toegangen die goed aansluiten op het bestaande 

stadsweefsel en door een herbestemming met publiekgerichte 

functies.  

Ook is het van belang te anticiperen op voorgenomen verbeteringen van de openbare 

ruimte rond de gevangenis.  

Het mag vanzelf spreken dat de omgeving betrokken wordt bij de herontwikkeling. Dit 

vraag om een gedegen plan voor de wijze waarop omwonenden en andere 

belanghebbenden worden betrokken bij de verdere planvorming, hoe zij worden 

geïnformeerd, hoe zij kunnen inspreken en participeren, met welk doel en op welke 

momenten.  

 

In de beoordeling op dit aspect wordt er ondermeer op gelet in hoeverre er sprake is 

van:  

1. integratie van het complex in het stadsweefsel, waarbij met respect voor  

het karakter van een besloten enclave desondanks wordt geanticipeerd op herprofilering 

en verkeersluw maken van Papentorenvest en Oostvest en op verbetering van de 

omliggende openbare ruimte, waarbij het huidige voorplein (Harmenjansweg) is ingericht 

als openbare en groene ruimte  

2. aantrekkelijk ingerichte buitenruimten binnen de contouren van de muur die publiek 

toegankelijk zijn en goed aansluiten op de omgeving  

3. een integrale oplossing voor parkeren, passend binnen het totaalconcept  

4. behoud van het kenmerkende silhouet van het Koepelgebouw en een zorgvuldige 

positionering van eventuele nieuwbouw, waarbij rekening is gehouden met het 

beschermde stadsgezicht.  

 

10. Meerwaarde voor de buurt?! 

Publieke toegankelijkheid is van groot belang, geen gesloten bastion. 

Een ruimte voor een buurtkamer/buurthuis wordt nog niet actief ondersteund, 

terwijl daar in onze wijk veel behoefte aan is, dit kwam o.a. naar voren bij de 

bijeenkomsten van de buurtagenda. 

 

 

Cursief = Open de Koepel 

Citaten zijn gebruikt uit het rapport Ambities en Eisen.  

 

Albert Diederik 

Voorzitter Wijkraad SMD 

 

  voorzitter@wijkraadsmd.nl 

 +31653318968 
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