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PLAN BUITENSTAD ZALTBOMMEL, commentaar. 

Plan buitenstad Zaltbommel ligt op een terrein dat tot in de jaren 80 een scheepswerf was en het spijt mij, dat dat 
voorbij is. De hollandse heroiek te water is hier gestrand. 

De container-, en kantoor-units en de natte aannemerij van nu zijn er een slappe voortzetting van. 

Toen we in de loop van februari 1995 opgelucht herademden en vaststelden, dat we het er zonder dijkbreuken 
afgebracht hadden was iedereen het erover eens, dat we nooit meer moesten bouwen in onderloopgebieden; 
voortaan alles achter de dijken plannen. Om te vieren, dat we 25 jaar geleden moesten evacueren komen we nu 
met een plan om toch weer buitendijks te gaan wonen?! OK de grond gaat opgehoogd worden tot driekwart meter 
boven de hoogste waterpeilen van 1926, 1993 en 1995, maar we worden ook geconfronteerd met stijgende zeëen 
die ook hier nog invloed hebben. De kans is groot, dat ik zelf nog niet de consequenties daarvan hoef mee te maken, 
maar voor wie in de nabije toekomst geboren wordt steek ik mijn hand niet in het vuur. 

De plannen zelf zijn een stevige uitbreiding van de stad die gestaag groeit en daarbij aantrekkelijke nieuwe 
woningen neerzet. Een beetje in contrast daarmee zal de buitenstad een vormentaal hanteren die zijn wortels vindt 
in de industriële bouw. Als het gaat om het herbestemmen van pakhuizen en met zorg vormgegeven fabriekspanden 
geen probleem. Zo wordt het goede uit het verleden behouden en goed hergebruikt. Op het scheepswerf-terrein is 
helaas niet zo veel fraais uit het industrieel verleden te vinden. Ooit heeft er achter Tivoli een rijtje arbeiderhuisjes 
gestaan, maar die gelden niet als referentiepunt voor de vormgeving van de buitenstad. Wil je de buitenstad gezellig 
maken, dan was dat een bruikbaar uitgangspunt geweest. Wie industriële vormentaal gebruikt bij woningbouw 
dreigt misschien saaie woonkazernes te creëren die niet erg geliefd blijken. Voor een aantal gelukkigen heeft men 
echter 2 fikse woontorens gepland die een riant uitzicht over de Waal bieden. Veel mensen wil men hier gelukkig 
mee maken, want ze worden rond de 8 woonlagen hoog. Wie het hoogst woont ziet Culemborg en Vianen liggen en 
den Bosch in het zuiden. Consequentie is wel, dat vanuit Haaften en Nieuwaal(oost) het zicht op de bommelse 
binnenstad gehinderd wordt zodat je de gasthuistoren (bijna) niet meer ziet. Vanuit Tuijl blijf je de binnenstad mooi 
zien liggen. Als het plan de oude normen van maximaal 4 bouwlagen handhaaft is het probleem meteen opgelost. 
De binnenstad wordt dan niet of nauwelijks aan het oog onttrokken. Bovendien heb je dan geen precedent voor 
hoogbouw in latere stadsuitbreidingen. Windmolens zullen dan niet afgeschermd worden. 

Kortom als het plan buitenstad doorgaat svp hoog genoeg bouwen om droog te blijven en laag genoeg bouwen om 
het zicht op het binnenstad-silhouet zo veel mogelijk te behouden. 
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