
 

 

Albemarle standpunt inzake ontwikkeling Hamerkwartier  
Van potentieel 6.700 woningen op lange termijn, naar gegarandeerd 5.800 woningen op korte termijn. 
 
 
Albemarle onderkent de noodzaak in Amsterdam voor het bouwen van woningen en begrijpt dat 
de gemeente het Hamerkwartier tot ontwikkeling wil brengen. Albemarle maakt zich over de 
voorgenomen ontwikkelingen van een klein deel zorgen, de Hamerkop (ca. 900 woningen). We 
vinden dat er bij de ontwikkeling van dit terrein zorgvuldig moet worden gekeken naar het 
toekomstig woon en leefklimaat zodat wonen en werken naast elkaar kunnen blijven bestaan.  
 

 
3D visualisatie van de voorgenomen ontwikkeling op de Hamerkop (voorgrond) 

 
Zamenhofterrein en Hamerkop hoog milieubelast 
 
Het Zamenhofterrein en de Hamerkop bevinden zich direct naast Albemarle en ruim binnen de 
VNG richtafstand van 700 m voor bebouwing naast Albemarle. De geluidsbelasting op deze 
kavels is hoog waardoor op een deel van deze kavels in het geheel geen woningbouw mogelijk 
is. Gelet daarop is terecht besloten nog geen woningbouw toe te staan op het Zamenhofterrein, 
vanwege de hoge geluidsbelasting en toekomstige milieubelasting op woningen.  
 

De Hamerkop is het kavel dat het meest dichtbij de belangrijkste risicobronnen van Albemarle is 
gelegen. De Hamerkop is hiermee ook risicobelast.    
 
Albemarle heeft een zienswijze ingediend tegen de ontwerpbesluiten, maar is in gesprek 
gebleven met de projectgroep van de gemeente. Deze projectgroep heeft op basis van deze 
onderzoeksresultaten (ook) geconcludeerd dat de Hamerkop een hoog milieubelast gebied is. 
Dat wil zeggen dat als hier woningbouw plaatsvindt, toekomstige bewoners veel hinder kunnen 
ervaren.  
 
 

 



 

 

Onvolledig en onzorgvuldig onderzoek 
 
Volgens de VNG-richtlijn is bebouwing tot Albemarle pas mogelijk op 700 meter afstand. De 
eerste bebouwing op de Hamerkop is echter voorzien op slechts 150 m. Albemarle is van mening 
dat de Milieu Effect Rapportage onvolledig is m.b.t. de beoordeling van veiligheid, geluid en 
luchtkwaliteit. Geur en beleving zijn in het geheel niet beoordeeld.  
 

Wij zijn van mening dat er geen onnodige hinder veroorzaakt moet worden. Echter op de 
Hamerkop is het hoogste bouwvolume voorzien. Juist op dit kavel waar de effecten  van de 
bedrijfsvoering aantoonbaar het meest merkbaar zullen zijn. Dit zal het woon- en leefklimaat daar 
negatief beïnvloeden en daarmee ook de beleving van de toekomstige bewoners.    

 
Extra aanvullend onderzoek voor de Hamerkop noodzakelijk 
 

Begin dit jaar heeft de gemeente een voorstel gedaan aan Albemarle voor extra aanvullend 

onderzoek naar de milieugevolgen voor toekomstige bewoners op de Hamerkop. Dit extra 

aanvullende onderzoek richt zich op bovenstaande aspecten en de mogelijkheden om de woon- 

en leefkwaliteit op de Hamerkop te verbeteren. Hiermee bevestigt zij dat het uitgevoerde 

onderzoek aanvulling behoeft. Het is dus onzeker of de ontwikkeling van de Hamerkop door kan 

gaan op basis van deze Milieu Effect Rapportage. 

 
Onze oproep: pas op de plaats voor de ontwikkeling van de Hamerkop 
 

Om de ontwikkeling van de overige delen van het Hamerkwartier niet onnodig te vertragen heeft  

Albemarle voorgesteld om de ontwikkeling van de Hamerkop nu buiten de besluitvorming te 

houden. 

 

De voorgenomen besluitvorming van de gemeente voor het gehele Hamerkwartier (inclusief de 

Hamerkop) op 16 december a.s. dwingt Albemarle namelijk om beroep in te dienen tegen het 

bestemmingsplan Exclusiva en daarmee de Milieu Effect Rapportage. Dit omdat de Milieu Effect 

Rapportage ook de Hamerkop omvat. Dat betreuren wij, omdat ook Albemarle de noodzaak tot 

woningbouw inziet en een constructieve relatie nastreeft met de gemeente Amsterdam en graag 

tot een gezamenlijke oplossing wenst te komen.  

 
 


