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In dit webinar voor bewoners en ondernemers van Zaanstad Noord presenteert de gemeente
Zaanstad de conceptversie van het Perspectief MAAK.Noord. In het Perspectief staan de speerpunten
voor de gebiedsontwikkeling van Zaandstad Noord tot 2040 centraal.

Plattegrond gebied MAAK.Noord met onderschrift: Zaanstad Noord: Westknollendam, Wormerveer,
Assendelft Noord en Krommenie.
De Powerpoint-presentaties van dit webinar is te vinden op: https://maak.zaanstad.nl/zaanstad-noord
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1. Inleiding door gespreksleider Annemiek van Bentem (moderator)
Naast wethouder Hans Krieger zijn diverse collega’s van de Gemeente Zaanstad als toehoorder
aanwezig, onder andere de wijkmanagers en collega’s die betrokken zijn bij het Perspectief.
PROGRAMMA WEBINAR
19:00 uur: welkom door wethouder Hans Krieger
19:10 uur: Concept Perspectief MAAK.Noord - Sanne Toenbreker, procesmanager MAAK.Noord
19:20 uur: Thema 1: Wonen & Werken (Bas Boeker, projectmanager MAAK.Noord)
19:50 uur: Thema 2: Mobiliteit (Tim Bunschoten, adviseur verkeer en ruimte)
20:15 uur: Pauze
20:20 uur: Thema 3: Leefkwaliteit (Henk van Veldhuizen, programmamanager MAAK.Noord)
20:45 uur: Samenvatting en vervolg
21:00 uur: Einde programma
2. Welkomstwoord Wethouder Hans Krieger
Wethouder Hans Krieger heet namens het gemeentebestuur iedereen welkom bij dit webinar over de
gebiedsontwikkeling van Zaanstad Noord. Een gebied met heel veel samenhang en heel veel kansen.
Hij benoemt de enorme woningbouwopgave in Zaanstad, waarbij het niet alleen om het ‘stapelen van
stenen’ gaat: een gebied maak je met groen, met voorzieningen en met respect voor de Zaan en
cultuurhistorische waarde van deze plek. Het is goed om met elkaar na te denken over de toekomst:
waar staan we over een aantal jaar in dit prachtige deel van Zaanstad?
De wethouder is trots dat zoveel mensen willen meepraten en geeft aan dat ook burgemeester Jan
Hamming deze ontwikkeling in bondgenootschap wil doen. Door samen het gesprek aan te gaan. Dit
webinar zal daarom zeker niet de laatste bijeenkomst zijn. Hopelijk is het later weer mogelijk om
elkaar persoonlijk te ontmoeten en in gesprek te gaan.
Wethouder Hans Krieger: “Mobiliteit is een belangrijk onderdeel van het Perspectief in Zaanstad
Noord. Hoe lopen de verkeersstromen straks, komt het groen niet in gedrang? De kansen die deze
ontwikkeling biedt wil je juist in gezamenlijkheid oppakken. We zijn ervan overtuigd dat het gebied
zoveel kansen biedt dat dit goed moet kunnen lukken.”
3. Concept Perspectief MAAK.Noord - Sanne Toenbreker, procesmanager MAAK.Noord
Sanne Toenbreker is vanaf 2018 betrokken bij MAAK.Noord en licht het project toe.
MAAK.Noord voor Zaanstad Noord is in 2016 gestart. Zaanstad groeide en er moesten veel woningen
bij komen. Hoe zorg je dat je ook in 2040 een toekomstbestendige stad bent waar je fijn kunt wonen,
werken en recreëren? Met behulp van de MAAK Methodiek is de stad in delen opgesplitst om per
gebied goed te bekijken waar die nieuwe woningen moeten komen, wat dat betekent voor de
verschillende stadsdelen en wat dat betekent voor de stadstructuur, de infrastructuur en de
voorzieningen.
Voor elk MAAK-programma en voor elk stadsdeel wordt de APS methodiek gevolgd:
- Fase 1. A van Analyse
- Fase 2. P van Perspectief
- Fase 3. S van Strategie
Analyse van de situatie nu
De Analyse is als het ware een foto van de wijk: waar heb je mee te maken, wat zijn de sterktes en
zwaktes, kansen en bedreigingen? De Analyse voor MAAK.Noord is ook samen met de stad tot stand
gekomen en reeds bestuurlijk vastgesteld. De Analyse leverde heel veel input op voor het Perspectief
en leidde tot 7 speerpunten voor de toekomstige gebiedsontwikkeling van Zaanstad Noord tot 2040.
De Analyse beperkt zich tot Wormerveer, West-Knollendam en Krommenie-Oost in verband met de
dynamiek met de Zaan en Nauernasche Vaart op dat moment. Uit de Analyse blijkt dat het belangrijk
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is om breder en integraal te kijken, daarom is heel Krommenie en Assendelft Noord ook onderdeel
van het concept Perspectief.
Perspectief ontwikkeling tot 2040
Tijdens dit webinar bespreken we de conceptversie van het Perspectief MAAK.Noord. Deze
conceptversie is tot stand is gekomen samen met stakeholders, ondernemers en bewoners in de stad.
Ook de inbreng van vanavond nemen we mee in dit concept.
Het concept Perspectief MAAK.Noord bestaat uit 7 speerpunten:
1. Mobiliteit, bereikbaarheid verbeteren en parkeerdruk terugbrengen.
2. Nieuwbouw van woningen voor meer diversiteit en doorstroming (voor wie bouw je).
3. Gericht werken aan versterking van maatschappelijke kracht (netwerken, openbare ruimte
benutten voor sporten, voorzieningen).
4. Kwaliteit en duurzaamheid in de wijk versneld verbeteren (anticiperen op een veranderend
klimaat, klimaatneutraal zijn).
5. Transformatie en modernisering van bedrijventerreinen om samengaan van wonen en werken te
versterken (menging van wonen en werken, versterken van bedrijventerreinen en
werkgelegenheid).
6. Benutten van Wormerveer als focusgebied voor toerisme (groei, duurzaam toerisme en routes).
7. Versterken van cultuurhistorische waarden, natuur en landschap en daarover het gesprek
aangaan met bewoners, organisaties, bedrijven en andere relevante partners.
4. Perspectief Wonen en werken - Bas Boeker, projectmanager MAAK.Noord
Bas Boeker is programmamanager MAAK.Noord samen met Henk van Veldhuizen. Hij belicht de
grote woningbouwopgave in de regio en de locaties daarvan. Vroeger werden vooral nieuwe wijken
toegevoegd (Vinex), nu wordt steeds vaker gebouwd binnen bestaande wijken en tussen bestaande
woningen.
Bas laat een kaart zien met de projecten waarmee Zaanstad aan de slag gaat. Allemaal projecten met
grote impact, ook voor direct omwonenden. De opgave is complex. Alle projecten afzonderlijk
benaderen maakt het behapbaar, maar integraal kijken is ook belangrijk. Per project bekeken is een
nieuwe brug of herinrichting van openbare ruimte misschien niet nodig, maar dat kan in het totale
plaatje wel zo zijn.
Financiële steun van het Rijk
Gemeente Zaanstad kreeg voor de woningbouwopgave financiële steun vanuit het Rijk. Het gaat om
25 projecten tot 2030, waarvan een aantal projecten nog moet starten, ieder project heeft zijn eigen
traject. Vaak gaat het om appartementen, maar ook grondgebonden woningen aan de westzijde van
Zaanstad. Langs de Nauernasche Vaart worden veel oude industriepanden of -gebieden opgeknapt,
getransformeerd of gesloopt om ruimte te creëren voor woningen. Een voorbeeld is het
gasfabriekterrein in Krommenie. Daar heeft de gemeente samen met de bewoners het plan gekozen.
Een goed voorbeeld van participatie.
De woningbouwimpuls geeft gemeente Zaanstad de mogelijkheid om een aantal nieuwe projecten op
te pakken. Bas noemt het gasfabriekterrein in Wormerveer als voorbeeld van een echt kansrijk project
met zowel een woningopgave als een parkeeropgave en ook: hoe pas je het terrein strategisch bij het
station in?
Nieuwbouw maakt ook doorstroming en diversiteit mogelijk. We bouwen niet alleen vrije sector
woningen, maar ook 30% sociale huurwoningen. En daarnaast minimaal 20% voor de middengroep
en 50% voor de vrije sector. Daarmee hopen we mensen genoeg mogelijkheden te bieden om door te
kunnen stromen naar een passende woning.
Intensiever en efficiënter ruimtegebruik
In de toekomst krijgen we steeds vaker te maken met een mix van werken en wonen. Meer
bedrijventerreinen worden ontwikkeld voor het mengen van wonen en werken. Dat betekent natuurlijk
ook dat voor bepaalde bedrijven op deze terreinen niet meer de ruimte is om zich te ontwikkelen. Het
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is dus goed om te kijken welke typen bedrijven bij deze ontwikkeling van het mengen van wonen en
werken past en ook ruimte voldoende over te houden voor bedrijventerreinen waar wel zwaardere
bedrijven kunnen zitten.
In Noord bestaat de opgave voor een groot deel uit wonen, maar er zijn ook heel veel kansen voor
banen en werkgelegenheid. Daarom worden Molletjesveer en Noorderveld (grotendeels) behouden
als bedrijventerreinen. Wel kan ook hier geïnvesteerd worden. Dat kan door de ruimte intensiever en
efficiënter te gebruiken en voorzieningen toe te voegen. De ruimte kan op verschillende manieren
benut worden. Bijvoorbeeld een groen park of toevoegen van sportvoorzieningen.
Polls: stellingen, vragen en antwoorden
Stelling 1: Nieuwbouw van woningen geeft meer diversiteit en doorstroming.
Het grootste deel van de aanwezigen is het hiermee eens. Vragen en antwoorden bij stelling 1:
1. Niet alle projecten staan op de kaart, klopt dat?
Bas: Projecten tot 20 woningen staan niet op de kaart.
2. Wat is de jarenplanning?
Bas: Projecten hebben een verschillende planning. De eerste projecten zullen de komende jaren
gerealiseerd worden zoals Celebesstraat en het afronden van Brokking.
3. Wat is moment dat bewoners betrokken worden bij de verschillende projecten?
Bas: Eerst willen we enige contour hebben voor specifieke projecten, daarna met bewoners in
gesprek.
4. Hoe voorkomt ZSTD dat kapitaalkrachtige spelers kopen?
Bas: Zelfbewoningsplicht. We zijn echt actief bezig om speculatie tegen te gaan.
Stelling 2: Transformatie en modernisering van bedrijventerreinen versterkt het samengaan van
wonen en werken.
Het grootste deel van de aanwezigen is het hiermee eens. Vragen en antwoorden bij stelling 2:
1. Het zou samen kunnen gaan als je niet alleen bedrijven hebt met 24 uur vrachtverkeer.
Bas: Het is natuurlijk belangrijk om rekening met elkaar te houden. En ook wat voor type
bedrijventerrein je dan hebt. Een aantal bedrijven kunnen daarom niet gemengd worden met
wonen.
2. Waarom zouden we willen mengen?
Bas: Een van de aanleidingen is dat we denken dat mensen het aantrekkelijk vinden als een
gebied de hele week levendigheid heeft. Menging geeft een ander beeld. Mensen die er werken
ervaren dat als prettig. Het is ook een praktische aanleiding: er is behoefte aan woningbouw maar
ook aan bedrijventerreinen. Het is daarom en gemiste kans als je niet gebruikt maakt van menging
en optimaal gebruik maakt van ruimte.
3. Wat zijn dan de uitbreidmogelijkheden van de bedrijven?
Bas: Je zou kunnen denken aan stapeling. Dat is natuurlijk niet voor alle bedrijven mogelijk. Om
dit goed te doen gaan we ook in gesprek met bedrijfsverenigingen.
4. Welke type bedrijven laten zich goed mengen met wonen?
Bas: Het gaat dan om bedrijven in bepaalde milieu categorieën. Veel bedrijven maken een
moderniseringsslag mee. Het hoeft dus niet alleen om creatieve bedrijven te gaan, het kan ook
om productiebedrijven. Het is wel belangrijk om goed rekening te houden met wat je mengt,
rekening houden met geur en geluid van de bedrijven en de activiteiten daaromheen.
5. Perspectief Mobiliteit - Tim Bunschoten, adviseur verkeer en ruimte
Voor de stad is een overkoepelend Mobiliteitsplan dat nu ter inspraak ligt. In het Perspectief staat wat
we voor Zaanstad Noord willen bereiken. Het gaat vooral over hoe we de mobiliteit in dit gebied
kunnen verbeteren. We willen dan vooral inzetten op meer ruimte voor fietser en voetganger, zowel bij
de Zaanbocht als Krommenie.
Tim geeft aan vooral graag te willen weten wat de ideeën van alle betrokkenen daarover zijn, daarom
is een enquête uitgezet (open tot 8 maart). De enquête wordt goed ingevuld, vooral door veel mensen
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uit Krommenie. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om over het Mobiliteitsplan mee te praten op 16,
17 en 18 maart. (De link naar de enquête en de genoemde bijeenkomsten is in de chat gedeeld).
Tim licht toe dat als de A8 en A9 er komt het mogelijk is om het aantal rijstroken op de provincialeweg
N203 tussen Krommenie en Assendelft Noord te verminderen. De weg heeft dan minder capaciteit
nodig, omdat de A8-A9 veel verkeer over neemt. De ruimte die vrij komt kan gebruikt worden voor
meer groen en het eenvoudiger maken van het oversteken van de N203. Voor de korte termijn heeft
de Provincie, samen met de gemeente Zaanstad, nu al maatregelen voorgesteld om de leefbaarheid
rondom de weg te verbeteren. Hierbij gaat het om het verlagen van de snelheid, realiseren van
drempels en inzetten van slimme verkeerslichten zodat de wachtrij voor de verkeerslichten zo veel
mogelijk buiten Krommenie plaats vindt.
Vraag deelnemer: Wat is het toekomstplan voor de dorpsstraat in Assendelft Noord?
Tim: Dat moet nog verder onderzocht moet worden. Het Mobiliteitsplan Noord betreft met name
Krommenie en Wormerveer.
6. Perspectief Leefkwaliteit - Henk van Veldhuizen, programmamanager MAAK.Noord
Henk van Veldhuizen refereert naar de uitspraak van wethouder Hans Krieger dat we niet alleen
‘stenen willen stapelen’ en geeft aan hoe belangrijk het is dat het goed wonen en leven blijft in Noord.
Daar gaat leefkwaliteit over. Leefkwaliteit heeft te maken met de volgende speerpunten:
• Maatschappelijke voorzieningen (speerpunt 3)
• Duurzaamheid en klimaat (speerpunt 4)
• Toerisme (speerpunt 6)
En speciaal op verzoek van bewoners en de gemeenteraad is aan dit rijtje toegevoegd:
• Landschap, historie en natuur (speerpunt 7)
Maatschappelijke voorzieningen
Het gaat daarbij vooral om onderwijs, sport, zorg, jongerencentra. Als er meer inwoners komen, dan
moeten we ervoor zorgen dat de voorzieningen ook meegroeien komende jaren. Zaanstad werkt
daarbij met kengetallen. Per 1200 woningen hebben we bijvoorbeeld 1 basisschool nodig. Plannen
van voorzieningen is lastiger, omdat alle projecten op verschillende plekken worden ontwikkeld. Dat
betekent ook dat we de komende jaren vooral bestaande voorzieningen zullen uitbreiden en
vernieuwen.
Voorzieningen zijn niet alleen accommodaties, maar het gaat ook openbare ruimte, zoals parken en
speelruimte. In het Perspectief staan nog geen hele concrete voorstellen van wat we precies willen
aanpakken, maar het is de bedoeling dat in de volgende fase wel te doen. In de zogenaamde
Strategienota, dat is veel meer een uitvoeringsplan.
Meer inwoners, betekent ook meer klandizie voor winkels. Veel winkels hebben het zwaar, niet alleen
door corona maar ook door het online winkelen. Wat we daarbij ook willen aanpakken is de openbare
ruimte: dat het er prettig is om te verblijven, dat er groen is, je mensen kunt ontmoeten, spelen en
bewegen. Dat gaan we bijvoorbeeld doen op een aantal plekken in de Zaanbocht en in Krommenie.
Voor winkels komen er in het Perspectief geen nieuwe centra of een uitbreiding van centra, we zetten
in op gevuld en sterk houden van de bestaande centra en gaan daarover in gesprek met DOKA
Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid gebeurt in Zaanstad Noord al heel veel. Er zijn al 15.000
zonnepanelen geplaatst op Noorderveld en Molletjesveer. Platte daken willen we inzetten als
zonnecollector. Ook isoleren van woningen is belangrijk. Bij nieuwbouw gaan we dan uit van bijna
energieneutraal bouwen (volgens de BENG-normen)
Henk vertelt over het onderzoek dat is uitgevoerd waaruit blijkt dat in Zaanstad Noord echt kansen zijn
om een warmtenet aan te leggen. En in Krommenie kun je zelfs denken aan het vrijmaken van warmte
uit oppervlaktewater. Dat is nog niet klaar voor uitvoering, maar wel een belangrijke maatregel
waarmee je woningen op termijn ook aardgasvrij kunt maken. Heel belangrijk voor het klimaat.
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Inmiddels weten we dat er lange periodes zijn van droogte en extreme regen. Het klimaat moet
nationaal en Europees aangepakt worden, maar ook lokaal kun je regelen dat de effecten van
klimaatverandering zo klein mogelijk worden. Water en groen zijn daar sleutelbegrippen bij. Groen
voor koelte en schaduw. Water om te zorgen dat bij extreme regenval water weg kan stromen. Hoe
doen we dat als we stenen gaan toevoegen? Per project is het belangrijk om in water en groen te
voorzien.
Landschap
Noord is een prachtig gebied. Voor de toekomst is het belangrijk het landschap beter bereikbaar te
maken, nu ligt er vaak een spoor of weg of water tussen. Tegelijkertijd moet je daar ook voorzichtig
mee zijn, omdat je de kenmerkende rust en stilte van het landschap graag wilt behouden. Dat is voor
de natuur ook belangrijk, het moet wel allemaal in balans blijven.
Toerisme
In balans houden is ook belangrijk voor het toerisme. Het toerismebeleid van Zaanstad richt zich al
veel langer op mensen niet alleen naar de windmolens of Zaanse Schans te laten gaan, maar ook
verder op de Zaan en in Krommenie. Maar dat moet niet gebeuren met bussen vol met grote
drommen mensen, ook dat moet in balans blijven.
Samenvattend: alle speerpunten gaan over goede voorzieningen. Het gaat over verduurzamen van
woningen, het gaat over groen en water, het behouden van landschap, cultuurhistorie en natuur en
gastvrijheid voor bezoek op maat.
Polls: stellingen, vragen en antwoorden
Stelling 1: Het is belangrijk om extra aandacht te schenken aan bestaande voorzieningen zoals
onderwijs, zorg en sport.
Het merendeel is het hiermee helemaal eens (65%) of mee eens. Vragen en antwoorden bij stelling 1:
1. Hoe dwing je projectontwikkelaars om meer voorzieningen te realiseren voor sport, recreatie en
spelen?
Henk: Dat moet je natuurlijk met projectontwikkelaars vastleggen en dat kun je alleen als je de
sporen helder hebt en als gemeente duidelijk aangeeft wat je wilt. Bij de start van het project leg je
dat vast.
2. Waarom schuiven sportcomplexen naar de buitenrand van woningbouw?
Henk/Roy: Dat is een ontwikkeling in bijna alle steden. We proberen bestaande sportverenigingen
zoveel mogelijk te behouden.
Stelling 2: Kleinschalig toerisme in de Zaanbocht als trekker: is dat een goed idee?
Een aantal aanwezigen is het hiermee eens, een aantal niet. Vragen en antwoorden bij stelling 2:
1. De Zaanweg en Zaanbocht zijn prachtig maar ook belangrijke kaders: hoe wordt afstemming met
Wormer geborgd en de extra stroom toeristen?
Henk: De verwachting is niet zozeer dat er meer verkeer is over de weg bij meer toeristen.
2. Willen de inwoners meer toeristen of wil alleen Zaanstad dat?
Henk: In de Analyse-fase is daar ook heel veel over gesprokken, de meningen zijn verschillend.
Jongeren geven aan dat meer toerisme wel gezellig is. Ook horen we geluiden dat men de rust wil
behouden. Ondernemers vinden toerisme wel fijn voor de omzet. Wisselende geluiden dus. Er is
wel draagvlak voor als de inzet maar op kleinschalig toerisme gericht blijft.
Stelling 3: Wat mij betreft wordt Zaanstad Noord koploper op het gebied van duurzaamheid
Een deel is het hiermee eens (29%), veel mensen staan er neutraal tegenover. Vragen en antwoorden
bij stelling 3:
1. Het warmtenet, daar is best wat publiciteit over, ook of het een monopolie is en wat de kosten zijn
voor bewoners.
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Henk: Mensen zijn niet allemaal enthousiast over het warmtenet. We weten nog niet precies hoe
we dit in Zaanstad willen aanpakken, we zijn nog niet zo ver. Op warmtenetten is kritiek omdat ze
duur zouden zijn en slecht zouden functioneren, maar er zijn ook veel positieve ervaringen. Veel
gemeenten werken aan een uitbreiding van hun warmtenet of een nieuw net.
2. Zijn er ook ideeën om dit met aardwarmte doen?
Henk: Wellicht kan dat wel met warmte uit oppervlaktewater, vooral in Krommenie.
Opmerkingen hierbij:
• Duurzame bomen zijn heel mooi, maar houd ook rekening met groen in de omgeving.
• Aub geen biomassacentrale.
Stelling 4: Het landschap tussen Krommenie, Wormerveer en Assendelft Noord moet beter
toegankelijk worden (voor recreanten en bewoners)
Iedereen is het hiermee eens. Vragen en antwoorden bij stelling 4:
1. Hoe zijn de voornemens voor groenvoorzieningen?
Henk: We moeten ook in de kernen gaan vergroenen, dus het is mooi als we de kernen van
Wormerveer en Krommenie verbinden met het landschap.
2. Ideeën om het landschap als een ‘lok’ naar binnen te trekken?
Henk: Ja, dat is juist belangrijk in het Perspectief: het groen van het landschap naar binnen
trekken.
Opmerking hierbij:
• Ook toegankelijk voor mensen in een rolstoel.
7. Het vervolg
Reactie van sprekers, wat zijn hun bevindingen deze avond?
Bas: “Op een aantal punten zitten we op de goede weg. We moeten iets doen aan de
doorstroming. Ook op het gebied van bedrijvigheid zijn veel opmerkingen geplaatst waarmee we
wat kunnen. Voldoende munitie om mee door te gaan.”
Henk: “Het was een mooie avond. Ik zie vooral veel dwarsverbanden tussen de besproken
onderwerpen. Het is belangrijk om de verschillende aspecten met elkaar te verbinden.”
Sanne: “Het gaat om een groot gebied en veel onderwerpen. Het is belangrijk om te beseffen dat
we van ‘grof’ naar ‘fijn’ gaan. Dat moeten we echt samen doen. Er is geld nodig en er is
samenwerking nodig. Ik kijk positief terug op het webinar. En ik heb zin in de strategiefase, om
echt verder te gaan uitbouwen en uitwerken.“
Sanne geeft aan dat iedereen nog kan reageren, telefonisch of mailen naar: maaknoord@zaanstad.nl.
Ze wil nabranders en reacties het liefst op korte termijn ontvangen. We rubriceren de reacties die we
nu hebben gekregen en die komende dagen nog binnenkomen. Daarna bekijken we hoe we de
reacties verwerken in het Perspectief. Vragen worden de komende weken beantwoord. Voor de zomer
willen we het Perspectief laten vaststellen.
Op 16, 17 en 18 maart a.s. zijn er nog drie deelsessies voor het Mobiliteitsplan Noord. Dat is een
uitwerking van het speerpunt mobiliteit.
Annemiek rondt het webinar af en bedankt iedereen, ook voor de actieve reacties in de chat!
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