
Zaanstad heeft veel nieuwe woningen 
nodig. En naast de kleine creatieve bedrijven, 
expositieruimten en het bijzondere bos 
is daar plek voor op het 42,5 ha tellende 
terrein. Woningen maken andere 
voorzieningen betaalbaar. Een eerder 
plan voor 1000 woningen werd echter in 
april 2019 na bezwaren van Amsterdamse 
havenbedrijven door de Raad van State werd 
vernietigd. 
Ondanks nieuwe plagen als de stikstofcrisis 
en corona hebben Hembrug Zaandam 
(HBZ) en Zaanstad op basis van eerder 
door de raad vastgestelde kaders een 
nieuw plan opgesteld (hembrugontwikkelt.
nl). Een alomvattend plan, dat ook niet-
monumentale gebouwen wil behouden, 
natuur de ruimte geeft en plek heeft voor 
wellicht 1100 woningen, die grotendeels wat 
verder van het Noordzeekanaal af komen 
te liggen. Het college vraagt nu van de raad 
toestemming om te laten onderzoeken 
of het hier en daar hoger kan, dan de 
aanvankelijk afgesproken 12 en 15 meter.
 
“De behoefte aan betaalbare woningen is 
erg groot in Zaanstad”, zegt GroenLinks-

Het monumentale Hembrugterrein wordt ook woonwijk. Foto’s Gemeente Zaanstad. 

Het moet mooi wonen zijn tussen ongerepte natuur en monumentale 
fabrieken. Maar hoe hoog en hoe veel woningen kun je bouwen zonder 
die cultuur-historische sfeer te niet te doen? Die vraag prikkelt de raad, 
die donderdag 22 april over het Masterplan Hembrugterrein besluit. 

Hoogbouw op het Hembrugterrein

WATERTOERISTEN
AAN LAND GELOKT 

Zaanstad wil watertoeristen meer 
aanmeerplaatsen bieden zodat zij meer 
in de streek beleven en uitgeven. De 
raad besluit donderdag 22 april over het 
voorstel om 2 ton te investeren in de 
aanleg van 3 steigers.  

Het gaat om twee steigers in de 
Nauernasche Vaart. Een steiger met 4 
aanmeerplaatsen komt ten noorden 
van de Schermersluis in Nauerna. De 
andere, voor 5 extra aanlegplaatsen, 
komt ter hoogte van de Watertoren. 
De provincie draagt 40.000 euro bij. De 
derde steiger komt in Zijkanaal G bij het 
Hembrugterrein. De bestaande steiger 
daar wordt dan geschikt gemaakt voor 
motorchartervaart en riviercruisevaart. 
Die aanpassing zou Zaanstad tot maximaal 
8.000 euro per jaar kunnen opleveren. 

“We kunnen inderdaad de pleziervaart 
en beroepsvaart aantrekkelijker maken 
met steigers”, zegt CDA-fractievoorzitter 
Marc Wit. “Ik begrijp alleen niet waarom 
er twee nieuwe steigers relatief dicht 
bij elkaar komen. Bij Westzaan zijn al 
aanlegplaatsen. Ik zou dan liever zien dat 
we een reservering maken voor een steiger 
bij het Zaaneiland, als thuishaven voor de 
Shtandart, de replica van het schip dat 
Peter de Grote liet bouwen.” 

“Het is goed om toeristen te spreiden in 
de Zaanstreek, er is meer dan de Zaanse 
Schans”, reageert SP-woordvoerder 
Roland van Braam. “Als we hieraan 
met een aantal aanlegsteigers op goede 
locaties kunnen bijdragen, lijkt me dat 
prima. Als daardoor meer bootjes de route 
via de Nauernasche Vaart volgen, hoeven 
de bruggen op de Zaan minder vaak open. 
Dat is geen verkeerde ontwikkeling. En ik 
heb geen bezwaar tegen een onderzoek 
of een steiger langs het eiland een goede 
alternatieve locatie is.”

Beide raadsleden vinden dat de 
aantrekkingskracht van al het water in 
Zaanstad beter benut kan worden. “We 
kunnen wat gastvrijer zijn voor toeristen 
in communicatie en tarieven”, vindt Wit. 
Van Braam ziet winst in betere bebording 
langs het water en in meer voorzieningen 
zoals afvalbakken op populaire locaties. 
“Geniet ervan maar houd het mooi en 
ruim je rotzooi op.”
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woordvoerder Jonathan van der Sluis. “Al 
vraag ik me ook af hoe het aangezicht van 
buitenaf wordt als het terrein door hoge 
gebouwen wordt omringd. Toch zijn we 
positief. Wij zien een goede balans tussen 
woningen en groen. Voor de bouw moeten 
bomen worden gekapt, maar daarvoor 
komen meer bomen terug. Het bos biedt 
ruimte voor dood hout en daarmee 
schimmels en dieren, die we elders in 
Zaanstad niet vinden. Op papier wordt het 
erfgoed geborgd, wij zullen het volgen.”

“Je waant je nu in een andere wereld 
op het Hembrugterrein en ik kan me 
moeilijk voorstellen dat dat zo blijft met 
woontorens”, reageert fractievoorzitter 
Marianne de Boer van Lokaal Zaans. “Er 
is nu geen hoogte in het gebied. Kan het 
zuidelijke deel niet ontzien worden met 
hoogbouw? Opnieuw worden er grenzen 
opgerekt. Worden de woningen zo niet 
te klein voor de bestaande vraag? Uit de 
reacties van betrokkenen hoor je ook vooral 
de zorg over verlies van karakteristieke 
sfeer.”
Ook de POV hecht aan behoud van de 

Bent u tevreden met de voorzieningen 
in uw buurt, van bankje tot buurthuis? 
Wat kan de gemeente beter doen zodat 
u zichzelf gehoord voelt als inwoner? Dit 
zijn enkele vragen die de Zaanse politieke 
partijen in het Jaarverslag 2020 van de 
gemeenteraad stellen aan de Zaanse 
bevolking. Het online jaarverslag laat zien 
hoe de raadsleden ondanks de beperkingen 
als gevolg van corona tot besluitvorming 
kwamen op tal van onderwerpen.

Vele debatten over actuele onderwerpen 
moesten digitaal vanuit huis. Onder strikte 
maatregelen kon de raadsvergadering in de 
meeste gevallen wel fysiek in het stadhuis 
worden gehouden. De mogelijkheden voor 
Zaankanters om in te spreken bleven er volop, 
al moest dat vanaf maart ook grotendeels 
digitaal. De raad heeft zich ingespannen 

om de besluitvorming transparant te laten 
verlopen.

Geef uw mening

In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. 
In het jaarverslag blikken de fracties ook 
vooruit. Over voor hen belangrijke thema’s 
hebben zij een vraag aan de Zaankanters. 
Die vragen gaan dus over voorzieningen in de 
buurt en dienstverlening, maar ook over hoe 
de gemeente inwoners kan helpen energie 
te besparen, minder stenen in hun tuinen te 
gebruiken of hoe cultuur-historisch erfgoed in 
de Zaanstreek kan worden behouden. 

Bekijk de vragen op 
gemeenteraadzaanstadjaarverslag.nl/
vijftien-fracties. 
Mail de partijen uw ideeën! 

Jaarverslag raad 2020: En wat vindt U?

fabrieksgebouwen als Zaanse historie. 
“Maar laten we alsjeblieft wel gaan 
bouwen”, zegt fractievoorzitter Harrie 
van der Laan. “Ja, 45 meter is wel hoog, 
maar noordelijk langs de Den Uylweg kan 
het wellicht. Onderzoek het maar! Ik hoop 

wel dat er behalve sociale huurwoningen 
ook andere betaalbare woningen voor 
Zaankanters beschikbaar komen. Het 
Hembrug is Zaanstad en niet regio 
Amsterdam.”

Raadsleden discussiëren op gepaste afstand 
over kansenongelijkheid


