
 

 
 

Zienswijze van Albemarle op de voorgenomen plannen tot 
ontwikkeling van het Hamerkwartier 

 

De achtergrond 

De gemeente Amsterdam heeft plannen voor de ontwikkeling van het Hamerkwartier tot een grootschalig gemengd 
woon-werkgebied. Conform de plannen moeten in het Hamerkwartier ca. 6.700 woningen worden gerealiseerd en 
270.000 m2 aan bedrijven, horeca, kantoren en maatschappelijke en culturele voorzieningen. Het Hamerkwartier 
grenst aan het bedrijfsterrein van Albemarle. Albemarle is een chemiebedrijf dat sommigen nog kennen onder de 
naam Ketjen en AkzoNobel. Het bedrijf is sinds 1835 met de stad Amsterdam verbonden en al meer dan 100 jaar 
actief in Amsterdam-Noord.  
 
Op deze bedrijfslocatie van Albemarle worden katalysatoren geproduceerd. De katalysatoren van Albemarle stellen 
raffinaderijen wereldwijd in staat efficiënt (met minimale CO2 emissies) transportbrandstoffen (diesel, benzine en 
brandstoffen voor schepen) te produceren. Daarnaast helpen deze katalysatoren de raffinaderij bij de verwijdering 
van verontreinigingen uit olie zodat transportbrandstoffen bij verbranding het milieu zo min mogelijk belasten. 
Zolang de wereld nog (grotendeels) afhankelijk is van fossiele branstoffen zijn dit soort katalysatoren nodig voor de 
verantwoorde productie ervan. Albemarle is aanvullend actief bij de ontwikkeling van katalysatoren voor ondermeer 
toekomstige (bio)synthetische brandstoffen.  
 
Albemarle begrijpt de woningbouwambitie van de gemeente en is niet principieel tegen de plannen voor de 
ontwikkeling van het Hamerkwartier. De nu voorliggende plannen zijn evenwel uniek en opmerkelijk omdat dichte 
bebouwing - met hoogbouw tot 120 meter (bijna de hoogte van de Rembrandttoren) - is gepland op circa 150 meter 
van de bedrijfslocatie. Immers, volgens de richtlijn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geldt 
voor bebouwing nabij een bedrijf als Albemarle in beginsel een richtafstand van 700 meter.  
 

 
Impressie van de voorgenomen plannen voor de ontwikkeling van het Hamerkwartier volgens de concept projectnota. Rechtsvoor 
de Hamerkop met de voorgenomen hoogbouw. Linksvoor de mogelijk toekomstige plannen voor het Zamenhofterrein.  
 

Albemarle stelt dat de plannen die nu voorliggen op zeer belangrijke punten gebreken bevatten. De gemeente 
onderschat de impact van grootschalige woning(hoog)bouw direct naast chemische industrie, zowel voor de 
toekomstige bewoners van het Hamerkwartier als voor Albemarle. De gemeente kan de toekomstige bewoners 
nabij het bedrijf met de huidige plannen geen aanvaardbaar woon- en leefmilieu garanderen. Albemarle wordt door 
de huidige plannen bovendien beperkt in de huidige bedrijfsvoering, de voorgenomen energietransitie van 
Albemarle zelf en de voorgenomen energietransitie en verduurzaming van de chemische sector in het algemeen.  
 



 

 
 

Wij hebben bij de gemeente Amsterdam een zienswijze ingediend omdat het Milieu Effect Rapport (MER) dat als 
basis dient voor de voorgenomen ontwikkeling van het Hamerkwartier onvoldoende zorgvuldig tot stand is 
gekomen en ernstige gebreken vertoont. Om die reden kan volgens Albemarle deze MER niet als basis dienen 
voor de ontwikkelingsplannen van het Hamerkwartier en het ontwerp bestemmingsplan voor het Exclusiva kavel dat 
hieruit voorkomt. In deze unieke situatie waarbij wonen en industrie dermate dichtbij elkaar worden gerealiseerd, is 
extra zorgvuldigheid vereist.  
 
Albemarle wijst in de zienswijze niet alleen op de gebreken in de voorstellen. We komen ook met een alternatief 
voorstel dat het welzijn van toekomstige bewoners en de belangen van Albemarle dient. Dit voorstel leidt tot meer 
groen in de wijk. Wij blijven open staan voor een constructieve dialoog met de gemeente en hopen dat de 
gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor het welzijn van haar toekomstige bewoners in het Hamerkwartier, 
die nu nog geen stem hebben.  
 
 
 

  



 

 
 

 

Opbouw van de zienswijze 
De zienswijze van Albemarle gaat in op de volgende onderdelen: 
 

1. Procesverloop en totstandkoming van het MER 
2. Zorgvuldigheid waarmee het MER is opgesteld 
3. Doelstellingen van het MER 
4. De referentiesituatie voor het MER 
5. De beschrijving van de milieueffecten in het MER 
6. Het onderzoek naar alternatieven in het MER 

 
In de onderstaande hoofdstukken wordt de verkorte zienswijze telkens in een vetgedrukte regel samengevat en 
vervolgens nader toegelicht. 
 
 

1. Procesverloop en totstandkoming van het MER 
In de zienswijze is een overzicht opgenomen van de stappen in de tijd die hebben geleid tot het MER dat ter inzage 
is gelegd met een verwijzing naar de inhoudelijke reaktie die Albemarle heeft gegeven bij de diverse stappen in het 
proces.  
 
 

2. Zorgvuldigheid waarmee het Milieu Effect Rapport (MER) is opgesteld 
Albemarle grenst direkt aan het Hamerkwartier. De ontwikkeling van een woningbouwproject van deze omvang op 
zeer nabije afstand van een chemisch bedrijf vraagt om zorgvuldig maatwerk. De onderzoeken waarop het MER 
zich baseert, zijn niet met deze vereiste zorgvuldigheid uitgevoerd. Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de 
verschillende (milieu)gevolgen en het MER is gebaseerd op standaardonderzoek terwijl het hier om een unieke 
situatie gaat waar geen standaarden voor zijn. Tot slot zijn in het MER ook feitelijk onjuiste geluidscontouren 
opgenomen. 

Zorgelijk: hoogbouw op 150 meter afstand in plaats van de gebruikelijke, aanvaardbare 700 meter.  

Er is om twee redenen sprake van een unieke situatie. De eerste reden is dat woningen op circa 150 meter van 
Albemarle gerealiseerd zouden worden. Dit wijkt sterk af van de landelijke richtafstand van 700 meter die is 
vastgesteld voor de afstand tussen woningen en industrie zoals Albemarle. Deze richtafstand wordt aanbevolen 
door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om redenen van veiligheid en met name milieuhinder. De 
tweede reden is dat dichtbijgelegen woningen tot 120 meter hoog zouden worden. De (merkbare) invloeden van 
Albemarle nemen toe naarmate de woningbouw hoger is. Beide redenen vragen om extra zorgvuldigheid en 
maatwerk bij de plannen voor het Hamerkwartier. 

Hoewel extra zorgvuldigheid vereist is, constateert Albemarle dat het tegenovergestelde is gebeurd. Om de 
milieugevolgen van Albemarle in kaart te brengen zijn standaardmodellen gebruikt die in deze unieke situatie niet 
toepasbaar zijn. In de zienswijze licht Albemarle een aantal concrete voorbeelden toe. Zo is de luchtkwaliteit 
beoordeeld op basis van een sterk vereenvoudigd model dat onder andere gebaseerd is op één enkel gebundeld 
emissiepunt voor de gehele HPC fabriek. In werkelijkheid heeft deze fabriek tientallen emissiepunten in de 
nabijheid van toekomstige woonlocaties. Daarnaast zijn de veiligheidscontouren van Albemarle bepaald zonder 
rekening te houden met de specifieke stofeigenschappen van gevaarlijke stoffen. 

De weergegeven geluidscontouren zijn onjuist. 

In het MER zijn geluidscontouren opgenomen ten gevolge van industrielawaai op verschillende hoogten. In de 
zienswijze laten wij zien dat de door de gemeente berekende geluidscontouren sterk afwijken van de contouren die 
behoren bij de vergunde bedrijfsvoering van Albemarle. Hierdoor wordt een onrealistisch gunstige geluidssituatie  
voorgespiegeld. Dit lijkt deels te verklaren uit het feit dat de gemeente zich bij haar berekeningen heeft gebaseerd 
op verouderde geluidsrapporten. Het is voor ons onduidelijk en voor toekomstige bewoners zorgelijk waarom het 
MER zich baseert op onjuiste geluidsrapporten in een situatie die grote zorgvuldigheid vereist.  



 

 
 

  
   Geluidscontouren conform opgave in het MER (+5 m)               Geluidscontouren vergunde bedrijfsvoering (+ 5 m) 

 

3. Doelstellingen van het MER 

De beleving van veiligheid is minstens zo belangrijk als de daadwerkelijke veiligheid. 

Leefbaarheid is een van de belangrijkste bouwstenen van de stad. Wanneer plannen voor woningbouw naast een 
chemische fabriek worden ontwikkeld, moet ook de (veiligheids)beleving van de toekomstige woon- en 
leefomgeving nabij een chemische fabriek nadrukkelijk en zorgvuldig worden meegewogen.  

Er is in Nederland terecht veel aandacht voor deze beleving van het wonen en leven in de buurt van een 
chemiebedrijf. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2017 aangegeven dat de 
(veiligheids)beleving net zo objectief vastgesteld moet kunnen worden als de daadwerkelijke veiligheid. Op basis 
hiervan is een instrument ontwikkeld om te peilen hoe omwonenden van chemiebedrijven zoals Albemarle zich 
voelen: de RIVM Belevingsthermometer.  

In het MER is geen onderzoek gedaan naar de (veiligheids)beleving van (toekomstig) omwonenden. Het aspect 
beleving wordt in het geheel niet benoemd als onderdeel van een prettige woon- en leefomgeving.  

Albemarle meent dat de huidige bewoners van het Hamerkwartier (zoals het Vogeldorp) zich veilig en prettig voelen 
in de buurt van Albemarle, mede vanwege de huidige afstand tot het bedrijf en de ‘buffers’ rondom Albemarle zoals 
ondermeer het Vliegenbos (voor de bewoners van de Nieuwendammerkdijk), het IJ (voor de bewoners van het 
Java-eiland) en het feit dat de bewoners niet direct uitkijken op Albemarle. Ook in het verleden is het belang van 
deze ‘buffer’ door de gerichte ontwikkeling van groengebied bevestigd, door de gemeente aangemerkt als als 
geluid-, visuele-, en psychologische buffer.  

Niet alleen de fysieke afstanden, maar juist ook de gevoelsmatige afstanden zijn bepalend voor de beleving van 
veiligheid. Deze fysieke en gevoelsmatige bufferzone verdwijnt met de komst van woningbouw op 150 meter 
afstand van Albemarle. Juist daarom is het belangrijk om de effecten hiervan op de beleving van de veiligheid te 
betrekken bij de leefbaarheid. 

4. De referentiesituatie van het MER 

In het MER wordt een toekomstige bedrijfssituatie van Albemarle in 2030 gedefinieerd, de zogenaamde 
referentiesituatie. Deze bestaat uit de huidige, feitelijke (vergunde) bedrijfssituatie en toekomstige, te voorziene 
ontwikkelingen bij Albemarle.  

De MER baseert zich niet op een juiste referentiesituatie. Zowel de huidige situatie van Albemarle als de 
toekomstige situatie in 2030 zijn namelijk onjuist. Aangezien de referentiesituatie onjuist en onvolledig is stelt 
Albemarle dat de milieueffecten van het Hamerkwartier onvolledig en onvoldoende in kaart zijn gebracht. 

De huidige, feitelijke situatie van Albemarle is onjuist beschreven.   

Een reeds verstrekte vergunning voor een nieuwe activiteit is niet meegenomen in de referentiesituatie omdat ten 
onrechte nog is uitgegaan van een lopende aanvraag. De lopende aanvraag voor wijziging van de HPC-3 fabriek is 
in een zogenaamde ‘gevoeligheidsanalyse’ meegenomen. Niet duidelijk is wat wordt bedoeld met een 
‘gevoeligheidsanalyse’. Deze belangrijke wijziging is evenwel ondermaats en alleen kwalitatief beoordeeld. Een 
lopende vergunningaanvraag van Albemarle voor wijziging van de benodigde geluidsruimte is ten onrechte in het 
geheel niet meegenomen in de referentiesituatie.  

Albemarle verbaast zich erover dat de bij de gemeente bekende risicocontouren van de huidige bedrijfsvoering niet 
zijn opgenomen in de illustraties in het MER. Zo ontbreken de risicocontouren van de op- en overslag van een 
grondstof die wordt gebruikt bij de productie van HPC katalysatoren en die van wezenlijke invloed is op de omvang 
van die contouren. 



 

 
 

  
  Risicocontouren conform het MER                                  Risicocontouren bestaande bedrijfsvoering Albemarle 

 

De ontwikkelingen in het kader van de energietransitie zijn ten onrechte niet meegenomen 

Het MER baseert zich op de situatie in het jaar 2030 en neemt daarbij als uitgangspunt dat de ontwikkeling van 
Albemarle volledig stilstaat. Het MER gaat hiermee volledig voorbij aan de energietransitie, een speerpunt in het 
beleid van de gemeente Amsterdam. Zowel de gemeente Amsterdam als Albemarle hebben ambitieuze 
doelstellingen op het gebied van CO2-reductie. In de Routekaart Amsterdam klimaatneutraal 2050 wordt gesteld dat 
gemeente en Albemarle samen moeten toewerken naar een emissieloze industrie. Dit omarmt Albemarle ook in 
haar eigen Toekomstvisie. In de Toekomstvisie heeft Albemarle haar concrete plannen voor de energietransitie en 
de verduurzaming van haar bedrijfsvoering uitgewerkt. Concreet benoemt de Toekomstvisie de volgende plannen 
en ontwikkelingen: 

 De installatie van verbeterde technieken (BBT) om emissies naar het milieu nog verder te reduceren. 
 Een meerjarenplan om tot 2030 de CO2 emissie te verlagen in lijn met het klimaatakkoord. Deze plannen 

zijn gericht op warmteterugwinning, elektrificatie en de toepassing van nieuwe, innovatieve 
droogtechnologieën.  

 De vervanging van aardgas door een alternatieve, niet-fossiele brandstof zoals waterstof met als 
doelstelling een nul-emissie van CO2 in 2050.  

 Albemarle wil het transport van gevaarlijke stoffen op de locatie verminderen door de (toekomstige) opslag 
van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te realiseren in de buurt van de fabrieken. 

 Albemarle wil het transport van en naar de locatie zoveel als mogelijk overbrengen van weg naar water. 
Hiermee wordt het vrachtverkeer door het toekomstig Hamerkwartier belangrijk teruggebracht. 

 Bijdragen aan de energietransitie en verduurzaming van de chemische sector en raffinaderijen door de 
ontwikkeling en productie van nieuwe generaties, verbeterde katalysatoren.  

Wijzigingen in onze productieprocessen zijn natuurlijk goed voor het klimaat: het verbetert de luchtkwaliteit en 
vermindert de CO2-uitstoot bij Albemarle en bij de afnemers van onze producten. Nieuwe procesinstallaties leiden 
evenwel tot een toename in milieuhinder en van geluidsbelasting naar de omgeving.   

Kortom, het Albemarle van 2030 en daarna zal niet meer hetzelfde zijn als het Albemarle anno 2021. Het is om die 
reden essentieel dat deze belangrijke ontwikkelingen worden meegenomen in het MER. 

5. De beschrijving van de milieueffecten in het MER 

In een Milieu Effect Rapport staat de bescherming van mensen en milieu voorop. Aan de hand daarvan dienen de 
gevolgen van een ontwikkelingsproject voor mens en milieu inzichtelijk te worden gemaakt. Specifiek wordt hierbij 
gekeken naar een goed woon- en leefklimaat. In dit geval gaat het om het mogelijk maken van wonen nabij 
bestaande chemische industrie met de invloeden van de industrie op het toekomstig woon- en leefklimaat. 

Albemarle stelt dat de invloeden van de industrie om de volgende redenen onvoldoende en onjuist zijn beschreven: 

 De luchtkwaliteit nabij Albemarle is ten onrechte als ‘achtergrondconcentratie’ beoordeeld.  
De achtergrondconcentratie wordt gemeten op basis van de landelijke meetpunten. Het dichtstbijzijnde 
meetpunt is gelegen aan de Nieuwendammerdijk. Dat meetpunt ligt ver buiten het Hamerkwartier en 
hemelsbreed op 700-800 meter van Albemarle. De plannen voorzien echter in hoogbouw in de directe 
nabijheid van de locatie. Het staat daarom vast dat de emissies van Albemarle een groter effect hebben 
op de luchtkwaliteit dan nu is beoordeeld. Het MER had het oordeel moeten baseren op basis van 
meetpunten die nabij Albemarle liggen. 
 
 
 
 



 

 
 

 Het onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij hoogbouw bevat onjuistheden en grote onzekerheden. 
Het onderzoek is gebaseerd op rekenmodellen, geschikt voor hoogbouw tot 60 meter. Op de locatie vlak 
naast Albemarle is evenwel hoogbouw tot 120 meter voorzien. De luchtkwaliteit nabij Albemarle voor deze 
hoogbouw op deze hoogte is niet onderzocht, terwijl in de uitgevoerde onderzoeken van de gemeente 
wordt geconcludeerd dat de milieueffecten toenemen naarmate de hoogte toeneemt. Bovendien is gebruik 
gemaakt van een sterk vereenvoudigd rekenmodel uit 2015. Dit rekenmodel is in het verleden gebruikt om 
een globaal beeld te krijgen van de luchtkwaliteit met de huidige laagbouwomgeving als uitgangspunt. Dit 
rekenmodel is gebaseerd op een beperkt aantal (deels) gebundelde emissiepunten van Albemarle, terwijl 
op het terrein van Albemarle vier katalysatorfabrieken gevestigd zijn met een veelvoud aan emissiepunten. 
 

 De effecten van niet alle (tijdelijke) geluidsbronnen zijn meegenomen. 
Voor het Hamerkwartier is ondermeer het industrielawaai nader onderzocht. Bij het in kaart brengen van 
de geluidssituatie rond Albemarle is alleen de piekgeluidsbelasting meegenomen die ten minste 13 keer 
per jaar kan voorkomen. Overige piekgeluidsbelasting, bijvoorbeeld ten gevolge van 
onderhoudswerkzaamheden (zoals lassen, slijpen, stralen) bij stops, heien bij nieuwbouw, nieuw- en 
ombouwwerkzaamheden aan procesinstallaties, storingen in draaiende apparatuur en (test)alarmen zijn 
ten onrechte niet meegenomen. Deze bedrijfssituaties zullen aanvullende geluidhinder bij bewoners in de 
nabijheid van Albemarle kunnen veroorzaken.  
 

 Het onderzoek naar externe veiligheid is onvolledig. 
De omgang met gevaarlijke stoffen kan risico’s voor de omgeving met zich meebrengen indien deze 
stoffen onverhoopt bij incidenten vrijkomen in de omgeving. Er is slechts een beperkt aantal activiteiten op 
de locatie van Albemarle met een extern veiligheidsrisico. Het betreft de op- en overslag van ammonia, 
salpeterzuur, NHC (nikkelhydroxycarbonaat), en de opslag van zware oliën in oliedrums voor onze R&D 
afdeling. Voor deze activiteiten worden de zogenaamde plaatsgebonden risicontouren en het groepsrisico 
berekend.  
 
Het plaatsgebonden risico is het risico (uitgedrukt in een kans per jaar) dat één persoon die zich 
onafgebroken en onbeschermd op die plaats bevindt, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een incident 
met een gevaarlijke stof. Het plaatsgebonden risico wordt weergeven met een contour. Binnen de contour 
is het risico groter dan één keer per miljoen jaar dat iemand komt te overlijden als gevolg van een incident 
met een gevaarlijke stof.  
 
Binnen deze contour mogen geen kwetsbare objecten – zoals woningen – aanwezig zijn of worden 
gebouwd. De plaatsgebonden risicocontouren worden bij Albemarle voor een belangrijk deel bepaald door 
de op- en overslag van NHC.  De risicocontouren in het MER zijn niet gebaseerd op de meest actuele 
stofinformatie van NHC en daarmee onbetrouwbaar.  Daarmee kunnen in het MER geen conclusies 
worden getrokken over de externe veiligheidsrisico’s bij de ontwikkeling van het Hamerkwartier. Hoogbouw 
op korte afstand nabij Albemarle is hiermee onverantwoord aangezien de werkelijke risicocontouren 
mogelijk beduidend groter zijn dan op dit moment berekend.  
 

 Het groepsrisico is ten onrechte niet in kaart gebracht. 
 
Albemarle meent daarnaast dat het groepsrisico ten onrechte niet in kaart is gebracht. Het groepsrisico is 
een maat voor de kans dat er meerdere slachtoffers vallen bij een incident met een gevaarlijke stof binnen 
het invloedsgebied van het incident. Door de plannen voor het Hamerkwartier zal er een belangrijke 
toename zijn van het aantal personen in de buurt van Albemarle en daarmee een significante toename 
van het groepsrisico. Met deze kennis is het voor Albemarle onbegrijpelijk dat ervoor is gekozen een groot 
aandeel van de appartmenten te bouwen in hoogbouw op de Hamerkop, vlak naast de fabrieken.   
 

6. Het onderzoek naar alternatieven 

Bij negatieve gevolgen voor het milieu moet in het MER ook alternatieven voor de plannen zijn beschreven en 
worden overwogen. Specifiek gaat het hier om het verkeer (autoluw en autovrij) en de gezondheid door het 
aanbrengen van groen in het gebied.  

Albemarle constateert meerdere gebreken bij de beschrijving van de effecten van deze alternatieven: 

 Het MER beschrijft alternatieven die haaks staan op de doelstellingen van het Hamerkwartier. 
De gekozen alternatieven van het MER dienen realistisch te zijn, zodat er een goede ruimtelijke afweging 
gemaakt kan worden. Albemarle constateert dat zowel de alternatieven voor ‘verkeer’ als voor 
‘gezondheid’ haaks staan op de doelstellingen van het Hamerkwartier. 
 



 

 
 

De alternatieven om de wijk autoluw en autovrij te realiseren zijn gebaseerd op de randvoorwaarde dat de 
toekomstige bewoners van het Hamerkwartier zich minder of bijna niet met de auto verplaatsen en meer 
lopen of van de fiets, het OV en deelconcepten gebruik maken. Er zijn evenwel aanvullende maatregelen 
nodig om dit te realiseren, in de vorm van kwaliteit van het openbaar vervoer, de ontwikkeling van het 
fietsnetwerk en het parkeerbeleid in de directe omgeving. In de MER is dit niet inzichtelijk gemaakt. Het 
voorgestelde alternatief is zonder deze aanvullende maatregelen niet uitvoerbaar. 
 
Voor het thema gezondheid merkt Albemarle op dat de gekozen alternatieven negatief tot zeer negatief 
scoren op het aspect geluid. Het wegverkeerslawaai voor de bewoners in het Vogeldorp neemt in de 
alternatieven toe met het verdwijnen van bedrijfspanden aan de Johan van Hasseltweg. Dit staat haaks op 
een goede leefbaarheid voor de huidige bewoners. 
  

 Het MER beoordeelt onvoldoende de effecten van de alternatieven. 
In het alternatievenonderzoek wordt voorgesteld de snelheid op de Johan van Hasseltweg te verlagen 
naar 30 km/uur. Het verlagen van het snelheidsmaximum tot 30 km/uur houdt in dat de Johan van 
Hasseltweg zou moeten worden voorzien van plateaus, drempels en/of wegversmallingen. Deze 
maatregelen hebben belangrijke gevolgen voor de ontsluiting van Albemarle. Een aanzienlijke 
verkeersstroom, waarvan een groot deel vrachtverkeer, maakt namelijk gebruik van de Johan van 
Hasseltweg. Dit is tevens de enige route voor hulpdiensten naar Albemarle. Het is van belang dat 
Albemarle goed toegankelijk blijft en dat dit aspect wordt meegenomen in het MER. 
 

 Het MER beoordeelt ten onrechte niet het alternatief van een groenstrook rondom Albemarle. 
Albemarle is van mening dat het MER ook het alternatief had moeten beschouwen om een groenstrook 
rondom Albemarle te creëren als ‘groene buffer’ tussen bedrijventerrein en woningen. Een overgangszone 
of buffer tussen hoogbouw met woningen en Albemarle in de vorm van bomen en groen, of bedrijvigheid 
en horeca, kan het gevoel van veiligheid / beleving positief beïnvloeden. Albemarle heeft al eerder gepleit 
voor een natuurlijke voortzetting van de groene IJ-oever boulevard langs de locatie van Albemarle tot in 
het Vliegenbos zoals te lezen is op de website: https://albemarle.nl/informatie-voor-buren/visie-op-het-
hamerkwartier-. Er ontstaat dan een aaneengesloten recreatieve groenstrook met fiets- en voetpaden die 
kan fungeren als natuurlijke scheiding tussen stadswijk en Albemarle. Een dergelijke groene corridor 
verbindt tevens ecosystemen (het Vliegenbos en het IJ) en stimuleert biodiversiteit in de omgeving van het 
toekomstige Hamerkwartier. Dit alternatief is echter niet onderzocht. 
 

 Het MER onderzoekt ten onrechte geen alternatieven voor het thema ‘externe veiligheid’. 
Het thema externe veiligheid scoort volgens het MER ‘neutraal’ op de aspecten ‘plaatsgebonden risico’ en 
‘groepsrisico’. Voor dit thema zijn dan ook geen alternatieven onderzocht. Eerder stelde Albemarle dat 
deze risico’s onjuist zijn en onvoldoende in kaart zijn gebracht. Om die reden hadden er in het MER 
redelijke alternatieven moeten staan. 
 

 Het MER onderzoekt ten onrechte geen alternatieve inrichting van het Hamerkwartier om het 
aandeel van toekomstige bewoners dat gevolgen ondervindt van Albemarle te minimaliseren. 
Albemarle heeft in eerdere gesprekken met de gemeente haar zorgen uitgesproken over de voorgenomen 
realisatie van woontorens op de Hamerkop. Dit gebied bevindt zich hemelsbreed op krap 150 meter van 
Albemarle. De keuze van de gemeente om juist op deze plaats een dergelijke woningconcentratie te 
realiseren is voor Albemarle onbegrijpelijk. Opmerkelijk is dan ook dat juist voor de Hamerkop ruimte wordt 
geboden om torens te realiseren die hoger zijn dan de gangbare maximale hoogtes volgens de regels 
voor hoogbouw in het Hamerkwartier. Voor hoogbouw is in de investeringsnota geregeld dat de  
maximale toegestane hoogte tussen de 40 en 70 meter mag zijn. Een uitzondering is gemaakt voor drie 
ranke torens van 80 tot 120 meter, uitgerekend op de Hamerkop, naast Albemarle. Niet alleen worden er 
torens mogelijk gemaakt naast Albemarle, maar is dit als enige plek ook alleen mogelijk op de Hamerkop.  
 
De gemeente had volgens Albemarle moeten overwegen om de woontorens (met een hoge 
personendichtheid op een kleine oppervlakte) op een locatie verder van Albemarle vandaan te realiseren 
en op de Hamerkop de minder kwetsbare objecten te vestigen. Op deze manier wordt het aandeel 
toekomstige bewoners dat gevolgen ondervindt van de bedrijfsvoering van Albemarle geminimaliseerd. 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

Het kan ook anders ……….. 

Op grond van laatstgenoemde punten heeft Albemarle een alternatief voorstel voor de inrichting van de percelen 
binnen haar invloedsgebied zoals op onderstaande modellering getoond. 

 

Albemarle visie op het Hamerkwartier binnen haar invloedsgebied met een groene corridor tussen het Vliegenbos (links) en het IJ 
(rechts) met beperkte woningconcentratie en hoogbouw op de Hamerkop 

 
Conclusie 

De bovengenoemde punten laten zien dat het MER onvoldoende zorgvuldig is opgesteld en derhalve leidt tot 
verkeerde conclusies over de mogelijkheden tot ontwikkeling van het Hamerkwartier en de leefbaarheid ervan. Om 
die reden kan deze MER volgens Albemarle niet dienen als basis voor het ontwerpbestemmingsplan van het 
Hamerkwartier.  
 
Deze situatie waarin wonen en industrie dermate dichtbij elkaar worden gerealiseerd vereist veel zorgvuldigheid en 
overleg met betrokken partijen. Albemarle staat een goede relatie voor met de gemeente en de huidige en 
toekomstige bewoners en maakt zich zorgen over de geconstateerde onzorgvuldigheiden en de gevolgen voor de 
leefbaarheid in het Hamerkwartier, de beleving van toekomstige bewoners nabij Albemarle en de bestaande en 
toekomstige bedrijfsvoering van Albemarle.  

Wij blijven open staan voor een constructieve dialoog met de gemeente en hopen dat de gemeente haar 
verantwoordelijkheid neemt voor het welzijn van haar toekomstige bewoners in het Hamerkwartier, die nu nog geen 
stem hebben. Voor ons geldt evenwel: “Beter een iets verdere buur én een goede vriend!” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


