
Zaltbommel, 26 augustus 2020 

Aan College van B&W Zaltbommel 

Van: 

Bewoners Bolwerk de Kat, Zaltbommel  

(families  

 

Geacht college van B&W van Zaltbommel, 

Als direct betrokken bewoners, delen wij graag onze opmerkingen nav het 

voorontwerpbestemmingsplan “Zaltbommel, Buitenstad” en naar aanleiding van de tekening 

gedeeld met de klankbordgroep met de indicatiehoogtes.  

Vanuit de bewoners van het Bolwerk de Kat, zijn  en  onderdeel 

geweest de Klankbordgroep de Buitenstad. De opmerkingen over het voorontwerpbestemmingsplan 

“Zaltbommel, Buitenstad” wat nu voor ligt, zijn gebaseerd op informatie vanuit de Klankbordgroep 

en wat nu online staat op plannen.nl. 

Er is bij ons met name zorg over de hoogte van alle nieuwbouw, waardoor het een té hoog en té 

massaal complex van woningen wordt, niet passend bij de architectuur van de binnenstad, én wat 

ons uitzicht zeer zal beïnvloeden en beperken.  

Nu de hoogtes ten opzichte van de huidige loodshoogte en tov NAP omschreven staan wordt dit pas 

echt duidelijk. Bovendien is de bouw van de sokkel, waarop gebouwd gaat worden, nu beraamd op 

8.15m, maar dit is echter nog niet bevestigd. De bevestiging van deze hoogte vanuit Rijkswaterstaat 

is cruciaal voor de (visuele) hoogtes van alle gebouwen van de Buitenstad, graag horen we dit 

definitieve besluit zsm en in ieder geval voordat er goedkeuring wordt gegeven in deze fase.  

We hebben vragen cq opmerkingen over de volgende onderwerpen: 

- Mbt het appartementencomplex op de plek van de huidige loods:  

o de vorm en hoogte zou hetzelfde blijven van de nieuw bouw versus de huidige loods. 

Waarom is in deze tekening is de nieuwbouw 0.7m/1.25 m (goot/nok) dan toch wat 

hoger gepland dan de huidige loods?  

- De lage loods rechts van de loods, waar horecabestemming op komt (loods ook wel 

“shed”genoemd in de klankbordgroepbijeenkomsten):  

o Dit gebouw zou gehandhaafd worden. Er is voor het bestemmingsplan een maximale  

bouwhoogte van 3.45m/2.05m benoemd, hoger dan de bestaande bouw genoemd? 

Waarom is dat nodig? We zouden dat graag op huidige hoogte houden. 

- Het complex op de landtong rechts, op de plek van de huidige woningen van Busker: 

o Hier is tijdens de klankbordgroepbijeenkomst veel discussie over geweest, met name 

over de hoogte waardoor er zorg was dat het te massaal en te hoog zou zijn, vanuit 

de binnenstad bezien. Er is door Waalbommel/Wurck een oplossing gepresenteerd 

waarin het complex rechts op de landtong veel minder hoog zou zijn als het gebouw 

op de andere uiterste punt, er zou een soort van uitruil van hoogtes plaatsvinden. 

Bovendien zou het complex rechts op de landtong slechts iets hoger zijn als de 

huidige loods.  



In deze tekening is aan beide toezeggingen niet voldaan, wat ons betreft, de 

bouwhoogte is slechts 1 meter lager dan het appartementen complex uiterst links, 

en het is zelfs + 8m hoger tov de huidige loods.  

Wij vinden dit onacceptabel hoog op de landtong. De oplossing van Wurck om het 

gebouw te draaien, waardoor het niet breed lijkt vanuit de stad, is wel een goede 

oplossing, maar de huidige voorgestelde hoogte is veel te hoog en niet passend bij de 

rest van aanblik vanuit de binnenstad en vanaf Bolwerk de Kat. 

- Het appartementencomplex uiterst links:  

o Dat wordt een serieus hoog complex met 9 woonlagen, 9 m hoger dan de huidige 

loods. De vraag blijft of dit niet veel te hoog is voor het aanzicht vanuit de stad en 

rivier. Wij vinden dit ook te hoog vanuit het Bolwerk de Kat en Binnenstad bezien. 

- De huidige kantoorwoning: 

o Tot nu toe hebben we begrepen dat deze woning zou blijven bestaan. Echter de 

maximale bouw aangegeven op de tekening geeft een hoogte aan wat 13,65m  hoger 

is dan het huidige kantoorgebouw. Wordt dit alsnog opnieuw opgebouwd, en 

waarom zou dit dan 13.65m hoger moeten worden dan het huidige kantoor 

gebouw? Of wordt er een dergelijk hoog gebouw achter gebouwd? Wij vinden dit 

voor de aanzicht vanaf verschillende zichtpunten vanuit de stad een onacceptabel 

hoge bouw.  

- De huizenblokken: 

o Alle huizenblokken worden voorgesteld met maximaal 4 woonlagen, en daarmee 

maximaal een hoogte van 20.15/22.15m NAP. Ter vergelijking, deze maximale 

hoogte is slechts 3 meter onder de huidige loods hoogte. Daarmee worden de 

huizenblokken potentieel onderdeel van een massaal blok hoogbouw. Het aanpassen 

van de maximale bouwhoogte van 2 woonlagen ipv 4 woonlagen is daarom vereist 

vanuit dit oogpunt. Of een duidelijke afspraak hoeveel huizen er minder dan de 4 

lagen zullen worden gebouwd vs 4 woonlagen bouw. 

Tot zo ver onze opmerkingen over de huidige plannen. De hoogte van het geheel en daarmee te 

massale aanblik is altijd een onderwerp van discussie geweest, vanuit de Klankbordgroep. 

Bijvoorbeeld geeft Wurck aan in het 2e verslag, 4 juni 2018 op vragen vanuit de groep aan dat het 

hoogste gebouw in het plan op dat moment ca. 15.5 meter hoog zou worden, ten opzichte van het 

waterveilig niveau. NB tevens werd aangegeven dat de definitieve hoogte nog niet vaststonden. 

Echter de hoogtes die nu omschreven staan op een aantal locaties zijn echt aanzienlijk hoger 

uitgevallen, zoals de appartementencomplexen.  

We zijn graag bereid hier nader met u over verder te praten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

      

    

      

    


