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Toekomst polder Westzaan
nachtmerrie boeren
De polder Westzaan moet op termijn verbrakken. Dat is volgens
Zaanstad nodig vanwege Europese regels. De gemeente wil het
bijzondere landschap van vroeger in ere herstellen en Zaankanters
van de natuur laten genieten. Verbrakking betekent echter ook dat
de agrariërs meer moeten gaan boeren ‘met de natuur’ dan met hun
koeien. Dat ligt gevoelig.
Polder Westzaan is een Natura
2000-gebied. Daarom moet Zaanstad het
cultuurhistorische landschap van ruigten
en laagveen fatsoenlijk in stand houden.
Tegelijkertijd is de gemeente verplicht de
waterkwaliteit te verbeteren en maatregelen
te treffen voor betere waterberging bij
extreme hoosbuien.
Samen met onder anderen natuur
organisaties, het Hoogheemraadschap
en boeren(organisaties) is de Integrale
Gebiedsvisie Polder Westzaan opgesteld. In
die visie wordt gekozen voor verbrakking,
ontwikkeling van veenmoerassen met
weidevogels, toekomstbestendige landbouw
en recreatief gebruik. Later moeten hieruit
praktische maatregelen voortvloeien.
Boeren(organisaties) hebben de visie
mede opgesteld. Tegelijkertijd zeggen de
plaatselijke zeven agrariërs dat ze tegen het
inlaten van zout water in het gebied zijn.
Zij zien dat als de nekslag voor hun bedrijf.

Er zou dan bijvoorbeeld onvoldoende gras als
voeding beschikbaar zijn. De visie gaat ervan
uit dat boeren hun inkomsten in de toekomst
halen uit kleinschaliger werken in combinatie
met bijvoorbeeld kampeerfaciliteiten, zorg
en/of weidevogelexcursies halen.
De gemeente stelt ook dat boeren ‘afdoende
worden gecompenseerd voor belemmering in
de bedrijfsvoering’. Boeren blijven belangrijk
als beheerder van natuur en weidevogels.
ChristenUnie-woordvoerder Sietse
Oppenhuizen kan zich geen Polder
Westzaan zonder koeien voorstellen: “Ik
snap dat er Natura 2000 regels zijn. Maar
we willen eerst het effect van verbrakking
op de veeteelt weten. De boeren hebben
tevergeefs gevraagd om onderzoeken en
cijfers. Heeft de gemeente dan eerder
tegen dan met de agrariërs gepraat? Er
zijn ook twijfels over de kwaliteit van het
water dat uit het Noordzeekanaal wordt
binnengelaten. Moeten we eerst niet meer

GROOTE WEIVER BLIJFT
IN PWN GEBOUW
De Groote Weiver kan blijven
voortbestaan op het PWNterrein in Wormerveer. Een deel
van de daar gewenste honderd
sociale huurwoningen bouwt ZVH
waarschijnlijk aan de Kerkstraat Noord
langs de N246.
ZVH wilde na sloop van het PWN-gebouw
zo’n 135 woningen bouwen, waarvan 100
sociale huur. Maar de gemeente vond niet
zo maar een andere plek voor cultureel
centrum De Groote Weiver. En ze hechtte
uiteindelijk toch wel aan het cultuurhistorische karakter van het pand.
In een startnotitie heeft de gemeente
de contouren van het nieuwe plan
beschreven. Gemeenten en ZVH vonden
een oplossing. Aan de Industrieweg
kunnen 44 sociale huurwoningen worden
gebouwd en op het grasveld tussen
N246 en de begraafplaats (KerkstraatNoord) zo’n 60 woningen. De laatste
locatie leent zich ook nog voor bouw van
middelbare huur- en koopwoningen.
Een startnotitie is bedoeld om de raad en
ook betrokkenen in een vroeg stadium
te laten meedenken over de plannen.
VVD-woordvoerder Tjeerd Rienstra looft
de creatieve oplossing. “Een en ander

moet verder op haalbaarheid worden
onderzocht. De startnotitie rept over het
terugdringen van autobewegingen, maar
het autobezit blijft stijgen. De VVD wil
wel voldoende parkeermogelijkheden
voor nieuwe bewoners bij het PWNgebouw. Anders krijgt ook de omgeving
er last van.” Rienstra is benieuwd of het
zo gewenste poppodium van Zaanstad
hier een kans kan krijgen.
De SP ziet dat ook wel voor zich. “Als
er daar dan ook woon- en werkateliers
worden gebouwd, hoop ik wel dat de
creatieven daar ook kunnen wonen”,
zegt fractievoorzitter Anna de Groot.
“En als we dan veel geld uittrekken
om het gebouw te behouden, mag er
ook wel meer geld naar extra sociale
huurwoningen.” De SP heeft verder enige
zorgen over de gezondheidseffecten van
geluid en fijnstof op de nieuwe woningen
langs de drukke N246.

Voor koeien is mogelijk minder plek in de toekomstplannen voor de beschermde polder Westzaan.

weten, voordat we een programma van
maatregelen opstellen?”
De gemeente ziet definitief af van
verbrakking van slechts een deel, het
Guisveld. Dat is technisch een ingewikkelde
klus, zou onvoldoende voldoen aan de
natuurdoelstellingen en te veel geld
gaan kosten. Oppenhuizen: “Ik heb geen
kostenraming gezien terwijl de wethouder
tegelijkertijd zegt dat er bakken met geld zijn
voor natuurherstel.”
Voor ROSA gaat met de keuze voor
verbrakking een lang gekoesterde wens in
vervulling. “Het oorspronkelijke landschap
komt weer terug”, zegt woordvoerder
Mariska Schuttevaer. Het aantal

weidevogels kan weer op peil komen. We
krijgen een prachtig natuurgebied met
wandelroutes eromheen en vaartochten met
elektrische bootjes.”
Ook voor ROSA staat buiten kijf dat
boeren voldoende moeten worden
gecompenseerd en gesteund bij verandering
van bedrijfsvoering. “Voor de jaren zeventig,
toen het ook brak was, werd er overigens
ook geboerd. Ik denk dat de agrariërs meer
last krijgen van de nieuwe stikstofeisen van
het kabinet. In Natura 2000-gebieden moet
de neerslag van stikstof met 95 procent
worden teruggebracht. Dan betekent
dat hoe dan ook een verandering in de
bedrijfsvoering.”

Nieuwe duurzame scholen
krijgen rol in de wijk
Zaanstad heeft voor vijftien jaar in beeld gebracht welke schoolgebouwen aan
vervanging toe zijn en waar nieuwe basisscholen wenselijk zijn. Nieuwe scholen worden
meteen duurzaam gebouwd en kunnen vooral in kwetsbare wijken meer betekenen dan
alleen een lesgebouw.
Veel Zaanse basisscholen zijn verouderd.
Tegelijkertijd worden jaarlijks honderden
nieuwe woningen gebouwd en groeit het
inwonertal. Samen met schoolbesturen
heeft de gemeente daarom het Integraal
Huisvesting Plan Primair Onderwijs en
(voortgezet) Special Onderwijs 2020-2035
opgesteld. Nieuwe scholen moeten helpen
om elk kind de kans te geven zijn talent te
ontwikkelen. Vooral de kinderen van wie de
thuisomstandigheden dat mogelijk meer
belemmeren, zoals een laag inkomen.
“Uiteraard juichen wij toe dat nieuwe
scholen onder meer met zonnepanelen bijna
energieneutraal worden en dat schoolpleinen
groenere speelplekken worden”, zegt
GroenLinks-woordvoerder Natascha
Stroo. “Maar het is minstens zo belangrijk
dat nieuwe scholen ook functies krijgt in
de wijk. Bijvoorbeeld voor buitenschoolse
opvang, muzieklessen of leesbevordering.
Dan maken kinderen, voor wie het moeilijk
is om helemaal naar de bieb of Fluxus in
Zaandam te gaan, ook vaker kennis met
cultuur en ontdekken zij hun eigen passie en
talent. GroenLinks vraagt ook aandacht voor
nieuwkomers. “Hun kinderen moeten snel
naar school kunnen. Een tweede Kernschool
in Noord is wenselijk, maar ja, onderwijzers
zijn momenteel nogal schaars.”

ZAANSTAD

Om onderwijzers te verleiden springt de PVV
op de bres voor meer gratis parkeerplaatsen
voor onderwijspersoneel in gebieden waar
betaald parkeren is. “De huidige regels voor
parkeervergunningen zijn niet uitnodigend”,
verklaart Natasja Cornelisse. “Verder zijn
zonnepanelen en groene schoolpleinen
wenselijk maar het is jammer dat de
Rijkssubsidie voor betere ventilatie van
gemeente en schoolbesturen zo’n hoge eigen
bijdrage vraagt.” Cornelisse is blij met het
overzicht voor een langere periode. “Lastig is
wel dat het Rijk tussendoor nieuwe scholen
kan toestaan, waarvoor de gemeenten dan
een schoolgebouw moet organiseren, zoals
nu gebeurt met een nieuwe islamitische
basisschool in Peldersveld”.

Zaanstad groeit en heeft nieuwe
schoolgebouwen nodig.

