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Onderwerp: Zienswijze plan Buitenstad Zaltbommel. 
 
Geachte College en leden van de raad en monumentencommissie 
 
De plannen voor de ontwikkeling van  Buitenstad Zaltbommel die 25 augustus ter inzage lagen 
geven de Erfgoedvereniging Heemschut (Heemschut) aanleiding onderstaande zienswijze te 
geven. 
  
Naar de mening van Heemschut is er sprake van een toekomstige ontwikkeling van de  bebouwing 
die een  zeer ernstige inbreuk vormt op het gebied dat naast  de historische monumentale  oude 
stadskern is gesitueerd. 
 
Het advies van het Gelders Genootschap van 19-5-2019 geeft aan dat rekening moet  
worden gehouden met het Rijks beschermde stadsgezicht van Zaltbommel. 
Ook het gebruiken van zoveel mogelijk historisch materiaal om het karakter en de sfeer van de  
Oude werf te behouden komt in dit advies naar voren. 
 
We vinden van dit advies  heel weinig terug in de plannen die nu zijn gepresenteerd. De 
bebouwing op de landtong zoals hier is gepresenteerd is naar onze mening erg massief en 
concurrerend met het stadsgezicht van Zaltbommel. Met name de hoogte zien wij als een 
onaanvaardbare aantasting van dat stadsgezicht. 
 
Omdat de cultuurhistorische identiteit van de Bommelerwaard en Zaltbommel hoog is  te noemen, 
en de vele landschappelijke elementen die dit gebied rijk is in grote mate de 
belevingswaarde van het landschap en stedelijk gebied van Zaltbommel verhogen, is het gebied in 
1999 aangewezen als belvedère gebied. 
 
Deze stad is als middeleeuwse stad redelijk zeldzaam te noemen, vandaar dat er ook sprake is 
van een beschermd Stadsgezicht. De combinatie van liggen aan de rivier als beschermd 
stadsgezicht en de vele onderdelen van oude vestingwerken en industriële relicten geeft het 
gebied Buitenstad een zeer bijzonder betekenis. 
 
De openbare ruimte gelegen aan de rivier bepaalt hier sterk de identiteit en herkenbaarheid van 
de  leefomgeving. De historie is nu nog afleesbaar tussen de oude stadskern en de rivier, het  
aangewezen gebied is niet vrijblijvend van aard.  
 
De door rijk en provincie verleende erkenning van de cultuurhistorische waarde van het gebied, 
blijkend uit de al in 1999 verleende status verdient ook in 2020 nog bescherming en schept 
bovendien verwachtingen ten aanzien van het te door de gemeente Zaltbommel te voeren beleid. 
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De  op 25 augustus gepresenteerde plannen passen naar de mening van Heemschut in het geheel 
niet bij de oude waardevolle omgeving van de historische stad Zalbommel.  
 
De geprojecteerde nieuwbouw vormt zowel qua omvang als qua hoogte een zeer ernstige 
aantasting van het beschermde stadgezicht. Erfgoed vereniging Heemschut geeft daarom aan 
ernstige bedenkingen te hebben tegen het voorliggende plan en vraagt dringend om een nader 
onderzoek door een onafhankelijke partij. 
 
Bij de inspraak op 13 juni 2019 is bij de gemeenteraad en bij de monumenten commissie  al 
aandacht voor gevraagd. Het spijt ons te moeten constateren dat met deze punten tot nu toe niets 
is gedaan. 
 
Met vriendelijke groet 
Erfgoed vereniging Heemschut 
De provinciale commissie Gelderland 
Namens  deze 
De technische adviseur 

 
p.a. 

 
 
@Gmail.com 

 
 
 
 

 


