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De situatie destijds 
 

Beleid 
In 2013 werd een teruggang in het aantal broedende weidevogels geconstateerd in de 
veenweidegebieden. De Krommenieër Woudpolder (KWP) ontkomt ook niet aan de 

geconstateerde teruggang.  

 

Procedure recreatief fiets/wandelpad 
Aan het initiatief om te komen tot de aanleg van een recreatief fiets/wandelpad langs de Haansloot 
is een fase voorafgegaan, waarin gestreefd werd naar een z.g. laarzenpad dwars door de polder. 
Toen dit niet haalbaar bleek kwam als politiek wel haalbaar compromis het recreatief 
fiets/wandelpad langs de Haansloot naar voren. Door de toenmalige wethouder R.J. Linnenkamp 
wordt op 26 november 2013 aan de Gemeenteraad van Zaanstad de vraag voorgelegd “Kennis te 
nemen van het besluit van het college om akkoord te gaan met de aanleg van een fietspad langs 
de Haansloot. Motivering “Beter toegankelijk maken en ontsluiten van het buitengebied voor 
bewoners en bezoekers”, “Bevorderen fietsgebruik tot 35% van de verplaatsingen in 2015” en 
“Stadsregio Amsterdam (SRA) heeft het tracé aangemerkt als zwakke schakel in het regionale 
fietsnet”.  
 
 
 
 
 

 
Bron: https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/4067278/2#search=%22haansloot%22 

 
 
 
 
 
 
 

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/4067278/2#search=%22haansloot%22
https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/4067278/2#search=%22haansloot%22
https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/4067278/2#search=%22haansloot%22
https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/4067278/2#search=%22haansloot%22
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Financieel  
Financieel gezien lijkt Zaanstad in 2013 weinig risico te lopen. Stadsregio Amsterdam (SRA) heeft 
subsidie toegezegd van circa 40%. 
De provincie verleent 50% van de eigen bijdrage. Mocht de provincie in gebreke blijven, dan kan 
het risico worden afgedekt met de reserve Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). ILG is een 
onderdeel van Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). 
 

Juridisch 
Voor het recreatief fiets/wandelpad en de bouw van twee bruggen is volgens het voorstel in 2013 
een uitgebreide Wet algemene bepalingen omgevingsrecht procedure (WABO-procedure) nodig, 
een projectafwijkingsbesluit. 
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De situatie nu 
 

Beleid 
Mochten we in 2013 nog hopen op een ombuiging van de neergaande trend in het aantal 
broedende weidevogels in veenweidegebieden, inmiddels weten we beter. Overal rinkelen de 
alarmbellen voor behoud van de zo kenmerkende weidevogels als kievit, grutto, tureluur en andere 
soorten. Nog onlangs heeft de provincie Noord-Holland haar beleid inzake deze kwestie verscherpt 
(zie fietspad en Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), Natuurnetwerk Nederland (NNN) en te 
noemen valt ook de actie “Red de Boerenlandvogels” en Motie van 4 maart 2019jl. in de 
Provinciale Staten.” 
 

Motie 4 maart 2019 (M18-2019) in Provinciale staten van Noord-Holland 
Op bovengenoemde datum is een door alle partijen, behalve VVD, gesteunde motie aangenomen. 
In de motie wordt opgeroepen tot een breed pakket van maatregelen op basis waarvan een 
actieplan voor behoud van de weidevogels kan worden opgesteld. 
We roepen alle betrokkenen bij de besluitvorming rond het recreatief fiets/wandelpad op nu reeds 
te handelen in de geest van deze motie. 
 

Coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken ( 12-6-2019)  
Op blz 21 van het genoemd coalitieakkoord wordt gesteld: “Recreatie mag niet leiden tot schade 
aan wezenlijke kenmerken en waarden van natuurgebieden”.  

 

Financieel 
De financiële onderbouwing uit 2013 is aan het wankelen geraakt met als consequentie dat voor 
de aanleg van het pad de Gemeente Zaanstad dieper in de buidel moet gaan tasten; 
- In 2013 was er nog sprake van een kostenbegroting van € 700.000, in 2015 worden bij de 

Investeringsopgave Investeringsagenda Fiets, 2015-2025, de totale kosten al geraamd op 

€1.200.000. https://zaanstad.notubiz.nl/document/4068098/2#search=%22haansloot%22  

- In een schrijven d.d. 26 februari 2019 deelt M. Sargentini nog namens Vervoerregio Amsterdam 

(voorheen Stadsregio Amsterdam)  mee: “Op dit moment is er dus geen sprake van een budget 

voor dit project.”.(zie link):  

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/7407304/1/Bijlage_inzake_Fietspad_langs_Haans
looti 

- In het voorjaar van 2019 verscheen de “Investeringsagenda Mobiliteit van de Vervoerregio voor 

begrotingsjaar 2019-2020.” Blz. 22 van de Investeringsagenda vermeldt voor het Initiatief 

Fietspad Haansloot voor 2020 een bedrag van € 700.000.  

 

In 2015 bedroeg de kostenraming al €1.200.000. Gelet op het feit dat het allerminst zeker is of de 
provincie met toepassing van de artikelen 19 en 25 van de PRV met de aanleg van het pad 
akkoord zal gaan, zal de uitvoering zeker niet in 2020 plaatsvinden. Voeg daarbij de kosten voor 
compensatie van verstoring van weidevogelleefgebied, dan zou het bedrag op het moment van 
aanbesteding (over enkele jaren?) wel eens kunnen zijn opgelopen tot nabij € 2.000.000. 
Waar haalt gemeente Zaanstad dan nog eens ruim € 1.000.000 vandaan?  
Bovendien is het de vraag of op het moment van uitvoering de € 700.000 van de Vervoerregio nog 
wel beschikbaar zijn. 
 
Vandaar ons advies aan gemeente Zaanstad: Stop met de voorbereiding van dit project en 
haal de plannen zo snel mogelijk van tafel. 
 

https://www.vogelbescherming.nl/red-de-boerenlandvogels/noord-holland
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100092287
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2019/Juni_2019/Coalitie_Noord_Holland_Duurzaam_doorpakken/Download/Coalitieakkoord_Duurzaam_doorpakken.pdf
https://zaanstad.notubiz.nl/document/4068098/2#search=%22haansloot%22
https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/7407304/1/Bijlage_inzake_Fietspad_langs_Haanslooti
https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/7407304/1/Bijlage_inzake_Fietspad_langs_Haanslooti
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Mocht er toch geld vanuit de Vervoerregio Amsterdam beschikbaar blijven, besteed dat dan aan 
vergroting van de veiligheid voor fietsers bijvoorbeeld door uitvoering van het project Verbreding 
van de Vaartbrug, dat met een bedrag van 4.000.000 op de Investeringsagenda 2015 als idee 
vermeld staat, zonder reservering in Zaanstad.. 
 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://zaanstad.notubiz.nl/document/787
7294/1/Investeringsagenda_Mobiliteit_Vervoerregio_Amsterdam&ved=2ahUKEwjJu7bnn5_mAhUII
1AKHSoVCBE4ChAWMAJ6BAgIEAE&usg=AOvVaw0e1kXtbNDFSWbNLeQvgzYa   pagina 22 

 

Juridisch 
In de uitnodigingsbrief voor de inloopavond voor belangstellenden op 4 juli 2019 wordt gesproken 
van “voor de aanleg van het fietspad is een wijziging van het bestemmingsplan nodig”. Onduidelijk 
is daarbij of het gaat om een volledige procedure wijziging bestemmingsplan of een Wet algemene 
bepalingen WABO-procedure, een projectafwijkingsbesluit. 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://zaanstad.notubiz.nl/document/7877294/1/Investeringsagenda_Mobiliteit_Vervoerregio_Amsterdam&ved=2ahUKEwjJu7bnn5_mAhUII1AKHSoVCBE4ChAWMAJ6BAgIEAE&usg=AOvVaw0e1kXtbNDFSWbNLeQvgzYa
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://zaanstad.notubiz.nl/document/7877294/1/Investeringsagenda_Mobiliteit_Vervoerregio_Amsterdam&ved=2ahUKEwjJu7bnn5_mAhUII1AKHSoVCBE4ChAWMAJ6BAgIEAE&usg=AOvVaw0e1kXtbNDFSWbNLeQvgzYa
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://zaanstad.notubiz.nl/document/7877294/1/Investeringsagenda_Mobiliteit_Vervoerregio_Amsterdam&ved=2ahUKEwjJu7bnn5_mAhUII1AKHSoVCBE4ChAWMAJ6BAgIEAE&usg=AOvVaw0e1kXtbNDFSWbNLeQvgzYa
https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/6646743/bijlage%20-%20bewonersbrief


8 
 

Het recreatief fiets/wandelpad, materialen, techniek en het 
milieu 
 

Het tracé 
 

 

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/6646761/bijlage%20-%20ontwerp%20deel%202 

 

 

Fiets-wandel pad en brug 

 

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/6646755/bijlage%20-%20ontwerp%20deel%201 

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/6646761/bijlage%20-%20ontwerp%20deel%202
https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/6646755/bijlage%20-%20ontwerp%20deel%201
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De gebruikte materialen en de betekenis ervan voor het milieu 
 

 

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/6646755/bijlage%20-%20ontwerp%20deel%201 

 

Voor materialen en maten: zie bovenstaande doorsnede;  
Uitleg: 
Surf: oppervlak  
Base: ondergrond (grondlaag) 
Rood: aanleg betreft fietspad 

Van de door de overheid te nemen maatregelen tegen stikstofdepositie en PFAS is op dit moment 
(1 maart 2020) nog onvoldoende bekend in hoeverre ze van invloed zijn op productie en 
toepassing van genoemde materialen. 
We behandelen de materialen van onder naar boven. 
 
Algemeen 
Het pad komt zo dicht mogelijk langs de Haansloot. Om te voorkomen dat de constructie wegzakt 
in de ondergrond of afglijdt naar de Haansloot is gekozen voor een zo licht mogelijke fundatie 
bestaande uit EPS (piepschuim). 
 
150 mm drainzand 
Op het moment van opstellen van deze notitie staat in het kader van de PFAS-problematiek ter 
discussie welke kwaliteit zand mag worden vervoerd c.q. mag worden toegepast. 
 
 
 
 

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/6646755/bijlage%20-%20ontwerp%20deel%201
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+/- 700 mm EPS, ingepakt in folie  
EPS is hardschuim dat is vervaardigd door expansie van polystyreen en andere copolymeren. Ook 
wel bekend als piepschuim. 

- Onbekend is of productie en toepassing van EPS en de te gebruiken inpakfolie zullen 
vallen onder maatregelen in het kader van stikstofreductie en/of PFAS. 

- EPS heeft een hoge isolatiewaarde. Als gevolg daarvan zal in perioden met ijzel, 
sneeuwval en opvriezing het pad langer glad blijven en dus langere tijd gevaar opleveren. 
Onduidelijk is nog of het de bedoeling is dat het pad in dergelijke perioden (extra} gestrooid 
zal worden. Mocht dat wel het geval zijn dan komt opnieuw de PFAS-problematiek in beeld 
(verontreinigd zout). Bovendien is het voor de ontwikkeling van flora en fauna ongewenst 
dat grote hoeveelheden zout afspoelen naar de bermen. 

- Onbekend is het welke problemen deze fundatie van EPS in de toekomst kan opleveren. 
Welke gevolgen kan het hebben als het wegdek beschadigd raakt en het EPS door 
mechanische oorzaak of vorstwerking uiteenvalt. Verspreiding van stukjes EPS in het 
milieu zijn ongewenst. Welk probleem schuiven we naar de toekomst als ooit meer dan 
2500 m3 piepschuim moet worden verwijderd? Of laten we dat dan maar in de grond 
achter?  

 
50 mm zand 
Zie eerdere opmerking bij drainzand. 
 
150 mm hydraulisch menggranulaat 
Menggranulaat wordt geproduceerd door het breken van beton- en metselwerkpuin. Daaraan 
wordt een toeslagstof (stabilisator) toegevoegd bestaande uit gegranuleerde hoogovenslak, LD-
staalslak, elektro-ovenslak of een mengsel hiervan. 
Gelet op de totale samenstelling van het granulaat lijkt het vrijwel zeker dat stikstof- en PFAS-
beleid op dit materiaal van toepassing zullen zijn. 
 
65 mm AC22 basis en 25 mm AC8surf (oppervlak) 
In beide gevallen gaat het om steenslagasfaltbeton. Ook hier geldt weer de vraag of productie en 
toepassing zullen vallen onder stikstof- en/of PFAS-maatregelen.    
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Het recreatief fiets/wandelpad en de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening (PRV). 
 

Inleiding 
Voor toestemming tot wijziging van het bestemmingsplan zal de provincie, nadat het alle stukken 
incl. tekeningen, rapporten enz. van gemeente Zaanstad heeft ontvangen, het voorstel toetsen aan 
de PRV. Omdat het hierbij gaat om nieuwe infrastructuur in weidevogelleefgebied zal vooral 
gekeken worden naar artikel 19 vierde lid en artikel 25 derde en vierde lid. 
https://www.noord-
holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Omgevingsvisie_en_PRV/Beleidsdocumenten/Provi
nciale_Ruimtelijke_Verordening_juni_2019.org 
 
In 2018 is het Natuurnetwerk Nederland in werking getreden. 
 
 

PRV – Aanpassing artikel 19 n.a.v. NNN 
 

De aanpassing 
Dit maakte aanpassing van artikel 19 noodzakelijk. Deze aanpassing heeft nog maar onlangs, t.w. 
12 maart 2019, plaatsgevonden. In de aanpassing wordt geregeld wanneer en op welke wijze een 
initiatiefnemer (in dit geval gemeente Zaanstad) “fysieke maatregelen neemt ter compensatie van 
de schade aan een weidevogelleefgebied”.  
Zie hiervoor Provinciaalblad 20 maart 2019, Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-
Holland.  
alsmede Noord Holland op schema met Natuurnetwerk Nederland 
https://www.noord-
holland.nl/Actueel/Archief/2019/Februari_2019/Noord_Holland_op_schema_met_Natuurnetwerk_N
ederland 
 

Verstoring 
In de verantwoording van het plan wordt door de gemeente gesteld dat verstoring van weidevogels 
slechts gering is, omdat het pad wordt aangelegd langs de rand van de polder. Men gaat daarbij 
echter voorbij aan de richtlijnen die de provincie daarbij hanteert. In een bijlage verwijst men naar 
een publicatie van Alterra (A&W 1624), waarin alleen voor een fietspad al wordt uitgegaan van een 
verstoring van gemiddeld 100 meter. 
https://www.noord-
holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Beleidsdocumenten/Onderb
ouwing_verstoringsafstanden_werkplan_weidevogels_in_Frysl_n.org 
 

Extra verstoring door brug over Indijk 
De aanwezigheid van een kano- en schaatsroute maken een minimale brughoogte van 1.50 meter 
(onderzijde constructie)  noodzakelijk. Dit is van toepassing op beide in het traject opgenomen 
bruggen. Met name de brug over het water De Indijk zorgt voor extra verstoring; de brug wordt 
aangelegd precies op het punt waar de mensen het weidevogelleefgebied het verste 
binnendringen. Bovendien is met de hoogte van 1.50 meter en daarbij opgeteld de gemiddelde 
lengte van de mens een hoog uitkijkpunt gecreëerd dat weidevogels extra zal afschrikken. 

Compensatie 
In de nieuwe Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland wordt o.a. bepaald dat bij een 
verstoring kleiner dan 5 ha. in een weidevogelleefgebied, de zaak financieel kan worden 
afgekocht. De eerder genoemde verstoring van 100 meter en de lengte van het fietspad, t.w. 900 
meter vormt een totaal verstoord oppervlakte van 9 ha. De gevolgtrekking is dat uit de 
Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland geconcludeerd kan worden dat deze 

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Omgevingsvisie_en_PRV/Beleidsdocumenten/Provinciale_Ruimtelijke_Verordening_juni_2019.org
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Omgevingsvisie_en_PRV/Beleidsdocumenten/Provinciale_Ruimtelijke_Verordening_juni_2019.org
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Omgevingsvisie_en_PRV/Beleidsdocumenten/Provinciale_Ruimtelijke_Verordening_juni_2019.org
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natuurnetwerk-nederland
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Beleidsdocumenten/Uitvoeringsregeling_Natuurcompensatie_20_maart_2019_en_toelichting.org
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Beleidsdocumenten/Uitvoeringsregeling_Natuurcompensatie_20_maart_2019_en_toelichting.org
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Beleidsdocumenten/Uitvoeringsregeling_Natuurcompensatie_20_maart_2019_en_toelichting.org
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Beleidsdocumenten/Uitvoeringsregeling_Natuurcompensatie_20_maart_2019_en_toelichting.org
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Beleidsdocumenten/Onderbouwing_verstoringsafstanden_werkplan_weidevogels_in_Frysl_n.org
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Beleidsdocumenten/Onderbouwing_verstoringsafstanden_werkplan_weidevogels_in_Frysl_n.org
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Beleidsdocumenten/Onderbouwing_verstoringsafstanden_werkplan_weidevogels_in_Frysl_n.org
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afkoopregeling in dit geval niet van toepassing is. Er dient daarom dan een ingewikkelde 
procedure gevolgd te worden waarbij voor een gegarandeerde periode van 30 jaar elders 
weidevogelleefgebied moet worden ingericht. Eventueel zelfs in een nabuurgemeente met 
toestemming van B&W van die gemeente. Dit alles leidt tot sterke verhoging van de bestaande en 
te verwachte kosten van het recreatief fiets/wandelpad van € 1.200.000,- (prijspeil 2015, ontleent 
aan “Investeringsopgave Investeringsagenda Fiets, 2015-2025 (overgenomen uit ambtelijk concept 
van de SRA - maatregelen Zaanstad)” ) en een aanzienlijke verlenging van de procedure.   
 
 

PRV - Artikel 25 Weidevogelleefgebieden derde en vierde lid 
Dit artikel zegt o.a. dat een bestemmingsplan dat betrekking heeft op weidevogelleefgebieden niet 
voorziet in de mogelijkheid van aanleg van nieuwe weginfrastructuur. 
Afwijking hiervan is slechts toegestaan indien 

- Sprake is van een groot maatschappelijk belang 
- Er voor de ingreep geen aanvaardbaar alternatief aanwezig is 
- Er sprake is van een ingreep die netto geen verstoring van het weidevogelleefgebied geeft. 

 

Sprake is van een groot maatschappelijk belang 
Over de vraag m.b.t. een groot maatschappelijk belang hebben wij al contact gehad met 
ambtenaren van de provincie. Daarvan zou in dit geval sprake kunnen zijn als een voor fietsers 
gevaarlijke situatie zou worden opgelost. 
Feit is echter dat door dit project juist een voor fietsers gevaarlijke situatie wordt geschapen. Dit 
door het maken van een oversteek zonder voorrang voor fietsers in de bocht van de Rosariumlaan 
met slecht uitzicht en druk verkeer op zowel rijweg als fietspad.  
 

Gevaarlijke oversteek Rosariumlaan 
Op het fietspad langs de Rosariumlaan is het regelmatig een drukte van belang. Dat heeft alles te 
maken met het feit dat zich nabij deze route verschillende scholen bevinden, zowel voor basis- als 
voortgezet onderwijs. Op verschillende momenten van de dag begeven zich grote groepen 
scholieren, maar ook (groot)ouders met kleine kinderen, die de fietskunst amper machtig zijn, 
leerlingen VO voorzien van I-Phone en headphones, stuntende groep 8 leerlingen, enz. in beide 
richtingen. De geplande oversteek voor het fietspad bevindt zich in een flauwe bocht van de 
Rosariumlaan met slecht uitzicht op het gemotoriseerde verkeer op de rijbaan. Om op 
verantwoorde manier over te steken zal een fietser vrijwel altijd eerst moeten afstappen om de 
situatie goed te kunnen beoordelen. Op dat moment vormt hij/zij een obstakel voor de andere 
gebruikers van het fietspad. Bij het oversteekpunt zal geen voorrangssituatie voor wielrijders 
komen. Kortom, een situatie die vraagt om ongelukken. 
 
 
 

https://zaanstad.notubiz.nl/document/4068098/2#search=%22haansloot%22
https://zaanstad.notubiz.nl/document/4068098/2#search=%22haansloot%22
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Bron: Google Maps, Stichting Krommenieër Woudpolder 

 
 
De verantwoording van het plan formuleert de Gemeente Zaanstad als volgt in haar brief d.d. 21 
juni 2019 (https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/6646743/bijlage%20-
%20bewonersbrief) : Daarnaast heeft een ambtenaar van de Gemeente Zaanstad tijdens de 
bijeenkomst d.d. 4 juli samentrekkend geformuleerd vanuit een opmerking van de Fietsersbond 
“Het maatschappelijk draagvlak voor de broodnodige forse investeringen in natuurbeheer 
vermindert…. De grootste bedreiging voor natuurgebieden ontstaat als het draagvlak voor 
natuurbeheer vermindert” Het fietspad zou nodig zijn om veel Zaanse jongeren vanuit hun 
“stadscultuur” bij de natuur te betrekken. Het fietspad kan het draagvlak voor het natuurbehoud 
vergroten. Zo kan een fietspad juist gunstig uitpakken voor de vogels….. Zal deze stellingname 
door de provincie worden aangemerkt als een groot maatschappelijk belang? Het lijkt 
vrijwel zeker van niet.  
 

Er is voor de ingreep geen aanvaardbaar alternatief aanwezig. 
Dit argument is door gemeente Zaanstad overgenomen van de fietsersbond. Het zou gaan om een 
voor fietsers aantrekkelijke en veilige route, grotendeels langs vrijliggende fietspaden, vanaf het 
Veldpark in Zaandam via Haaldersbroek, Zaanse Schans, Bartelsluis, Wormer en Wormerveer tot 
aan de Westdijk in Krommenie, die een snelle aansluiting geeft naar Krommeniedijk en Uitgeest.  
De Stichting KWP kan het verhaal volgen tot we bij de Bartelsluis komen maar het is de Stichting 
en velen met hen een raadsel hoe de fietser vervolgens veilig langs een aantrekkelijke route door 
Wormer, Wormerveer en Krommenie wordt geloodst. Genoemd dient hierbij te worden de route 
langs het bedrijventerrein in Wormer, over de Zaanbrug, langs de uiterst gevaarlijke Zaanbocht. De 
Kerkstraat die 2 maal moet worden overgestoken, naar de opnieuw uiterst gevaarlijke Vaartbrug. 

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/6646743/bijlage%20-%20bewonersbrief
https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/6646743/bijlage%20-%20bewonersbrief
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In Krommenie zou de genoemde ‘doorgaande route’ langs de Noordervaartdijk, Kruisstraat, Blok 
en Serooskerkestraat gaan om vervolgens uit te komen bij de oversteek vanaf het fietspad langs 
de Rosariumlaan, waarvan we de gevaarlijke situatie reeds geschetst hebben in dit document. 
Het hele verhaal van een doorgaande, voor fietsers veilige en attractieve route is een farce. In de 
digitale krant “De Orkaan” editie  5 augustus 2019 is deze voorstelling van zaken in een feiten 
check volledig onderuit gehaald. Overigens gaat de Orkaan uit van de oude situatie met 
aansluiting vanaf rotonde Rosariumlaan naar Westdijk via de Titofstraat, In de nieuwe situatie, 
onderdeel van de door onze stichting aangedragen alternatieve route vindt aansluiting op de 
Westdijk rechtstreeks plaats via de Glennstraat.  
 

 

Bron: Google Maps, Stichting Krommenieër Woudpolder 

  
 

Aanvaardbaar alternatief: via Noorderham 
In 2018 is na de rioleringswerkzaamheden in de wijk Noorderham aan het eind van de Glennstraat 
een weg met duiker aangebracht, waardoor voor fietsers een perfecte aansluiting ontstond op de 
Westdijk.  
Rijdend vanaf de rotonde met voorrang voor fietsers en voorzien van vrijliggende fietstroken 
komen de wielrijders op de Zilverschoonlaan met aan beide zijden brede fietsstroken waarop geen 
auto’s geparkeerd kunnen worden. Hierna rijdt men de Glennstraat op waar een 30km zone van 
toepassing is. Rechtdoorrijdend komt men vervolgens uit op de hierboven genoemde aansluiting 
bij de Westdijk.  
Er is dus wel degelijk een aanvaardbaar alternatief voor het beoogde fietspad langs de Haansloot. 
Sterker nog, het alternatief is reeds aangelegd en het enige dat ontbreekt is de bewegwijzering 
middels een fietsbordje “Uitgeest”. Om het geheel compleet te maken kan er gelijktijdig een al lang 
gekoesterde wens van aansluiting op het knooppuntennetwerk vervuld worden. Bovendien kan op 
deze wijze juist meer en langer geprofiteerd worden van een diversiteit aan uitzichten, Noorderham 
(Staatsbosbeheer en NNN gebied)).  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.deorkaan.nl/is-fietspad-haansloot-ontbrekende-schakel/
https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=ham
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Bron: Google Maps, Stichting Krommenieër Woudpolder 

 
De geboden oplossing van het project Haansloot zal de onveiligheid van de fietser juist vergroten, 
niet alleen qua oversteek maar ook het gevoel van onveiligheid in een niet verlicht buitengebied. 
Van een  “groot maatschappelijke belang”  kan dus totaal geen sprake zijn. 
 

Aanvaard alternatief: uitkijkplatform  
Op 20 november 2018 werd door gemeente Zaanstad een zgn. Motiemarkt gehouden. Op deze 
markt is door Stichting KWP een voorstel ingediend om in de bocht van de Westdijk een 
rolstoelvriendelijk uitkijkplatform + informatiepaneel in te richten als alternatief voor het 
fiets-wandelpad. Het voorstel werd door 5 partijen gesteund en daarmee voorgedragen aan B&W. 
Helaas heeft het College bij de uitwerking van de motie ervoor gekozen het uitkijkplatform 
onderdeel te laten zijn van het project fiets-/wandelpad. Daarbij zich wellicht onvoldoende 
realiserend dat voor het uitkijkplatform een geheel eigen sterk afwijkende procedure moet worden 
gevolgd. 
 

 

Bron: Google Maps, Stichting Krommenieër Woudpolder 
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Bron: Krommenieër Woudpolder 
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Sprake van wel/geen verstoring van het weidevogelleefgebied  
De Gemeente stelt dat de ingreep netto geen verstoring van het weidevogelleefgebied geeft, zie 
hiervoor blz 11. Dit bestrijdt de KWP ten zeerste.  

Op basis van een publicatie van Alterra (A&W) 1624) is er sprake van een totaal verstoord 
oppervlakte van 9 ha. Hetgeen zal leiden tot de noodzaak van compensatie. 
 

Aanpassing artikel 25 in het kader van nieuw beleid GS 
 

In 2013 gaf de provincie nog te kennen “in principe geen bezwaar te hebben tegen de aanleg van 
het pad”. Nu Gemeente Zaanstad in de afgelopen 7 jaar verzuimd heeft een aanvraag voor het 
pad bij de provincie Noord Holland in procedure te brengen, is deze toezegging komen te 
vervallen. Het plan zal door de provincie getoetst worden aan de hand van de Provinciaal 
Ruimtelijke Verordening (PRV, zoals die op het moment van indiening van het verzoek geldt. 
Aanleg van het pad is strijdig met de artikelen 19 en 25 van de PRV. Artikel 19 is in 2018 
aangescherpt i.v.m. de invoering van het NNN. Artikel 25 wordt op dit moment herschreven en zal 
mogelijk pas tegen eind 2020 in werking treden. De provincie zal nog in te dienen plannen toetsten 
aan het nieuwe artikel 25. 
 
De aanleg van het pad is al in strijd met het huidige artikel 25. De pas aangetreden coalitie van GS 
heeft uitgesproken een strenger beleid te willen voeren op het gebied van bescherming van 
weidevogels. Het valt derhalve in het geheel niet te verwachten dat een herschreven artikel 25 de 
aanleg van het pad zal toestaan. Zie in verband hiermede ook bijlage 3: email afkomstig van 
Lucian Eremia, d.d. 19 november 2019.  

https://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Beleidsdocumenten/Onderbouwing_verstoringsafstanden_werkplan_weidevogels_in_Frysl_n.org
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Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Ron van ’t Veer, Van 't Veer & De Boer Ecologisch Advies- en Onderzoeksbureau 

 
 
Op deze kaart is te zien dat de natuurwaarden worden ingedeeld in een aantal niveau’s, niveau 5 
is het hoogst, namelijk zeer soortenrijk, nationaal of internationaal belangrijk. De polder valt onder 
categorie 4  
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Bron: Ron van ’t Veer, Van 't Veer & De Boer Ecologisch Advies- en Onderzoeksbureau 
 
 

Bovenstaand laat zien welke oppervlakten er onder de NNN- vallen, dit zijn de lichtgroene velden. 
Deze gebieden zijn de officiële natuurgebieden en planologisch bij de wet beschermd, via de 
wetteksten aangaande de Ecologische Hoofdstructuur. Indien niet lichtgroen aangemerkt valt de 
groene ruimte onder agrarisch productiegebied met bijzondere waarden en als zodanig beschermd 
via het vigerend bestemmingsplan Krommeniedijk. Het vigerende bestemmingsplan is middels de 
op 20 juli 2017 door de gemeenteraad goedgekeurde beheersverordening opnieuw vastgesteld.  
 
Quote 
 “de beheersverordening maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die op 
grond van het bestemmingsplan Krommeniedijk ook niet waren toegestaan”. 
Unquote 
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Bron: Ron van ’t Veer, Van 't Veer & De Boer Ecologisch Advies- en Onderzoeksbureau 
Kaart: Vigerend bestemmingsplan Krommeniedijk 
 

 
NB: De agrarische productiegebieden met bijzondere waarden staan op deze kaart aangegeven (lichtgroen). 

Inleiding 
Grote delen van de Krommenieër Woudpolder zijn sedert 2018 aangemerkt als NNN-gebied (L5). 
Bezien we echter de verspreiding op de kaart dan valt op dat deze zich vrijwel uitsluitend bevinden 
in het deel van de polder ten noorden van Krommeniedijk. Dat terwijl zich in het zuidelijk gebied 
delen bevinden met hoge natuurlijke waarden. Navraag bij ambtenaren bij de provincie naar de 
oorzaak hiervan, levert als verklaring op dat vrijwel uitsluitend gebieden die eigendom van 
terreinbeherende organisaties (in dit geval Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK)) zijn aangemeld. 
Blijft de vraag waarom Zaanstad terreinen in het zuidelijk deel niet heeft voorgesteld. Juist in dit 
deel wordt door vrijwilligers van de Vrijwilligerswerkgroep C169 (Landschap Noord-Holland (LNH)) 
al jarenlang, met subsidie van de gemeente, onderhoudswerk verricht. Vorig jaar werd op C169 de 
eerste orchis waargenomen. Teleurstellend voor de vrijwilligers is dat hun werk niet tot 
bescherming van het terrein heeft geleid. Bovendien voedt het de suggestie dat de Gemeente 
Zaanstad juist in dit deel van de polder de handen vrij wil houden voor bouwplannen. 
Stichting KWP zal in overleg met de provincie pogingen in het werk stellen alsnog reeds bestaande 
en potentiële veenmosrietlanden in KWP Zuid in het NNN onder te brengen.  
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Fractievoorzitter Rosan Kocken (Groen Links) heeft op 19 juni bij de installatie van het nieuwe 
college gesteld dat “Er wordt serieus gewerkt aan het NatuurNetwerkNederland, afgesproken is 
dat we 3000 hectare nieuwe natuur zullen toevoegen, en daarvoor zijn ook middelen vrijgemaakt. 
Daarmee realiseren we de helft van wat nog nodig is om in 2027 het NNN daadwerkelijk af te 
ronden”. 

 

Wezenlijke kenmerken en waarden van de natuur (WKW) 
In de Wegwijzer Natuurnetwerk Nederland wordt voor de beoordeling van eventuele aantasting 
van NNN-gebied en de daaruit voortvloeiende maatregelen of afwijzing van het project een 
stappenplan uiteen gezet. Deze ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ (WKW) zijn vastgelegd in 
bijlage 3 bij de PRV.   
Dat voorziet in de volgende stappen: 

- Beschrijf de WKW voor de locatie en doe zo nodig een veldcheck 
- Is er per saldo sprake van significante aantasting? 
- Is er sprake van een groot openbaar belang en is er geen reëel alternatief, zorg dan voor 

mitigatie en/of compensatie. 
- Is het een kleinschalige ontwikkeling? 

 
Zou voor de uitwerking van Artikel 25 lid 4 “Nieuwe weginfrastructuur in weidevogelleefgebied” een 
vergelijkbaar stappenplan worden gevolgd dan is de Stichting KWP ervan overtuigd dat op basis 
hiervan het project in zijn geheel afgeblazen zal worden. 
 

 

 

Bron: https://bestanden.noord-holland.nl/internet/Onderwerpen/Natuur/nnn-wijzer/ecologisch-onderzoek.html 

  

https://noordholland.groenlinks.nl/nieuws/fractievoorzitter-rosan-kocken-over-duurzaam-doorpakken
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Natuurwaarden 
 

Peter Mol is medewerker van Landschap Noord-Holland. Vanuit zijn werk is hij al jarenlang 
betrokken bij het beheer van terreinen in veenweidegebieden, waaronder ook de KWP. 
 
In zijn lezing “KWP cultuur/natuur van Europese betekenis; wat groeit en leeft er dan” benadrukt hij 
het unieke karakter van de polder en het kwetsbare karakter ervan, met name voor bedreigde flora 
en fauna. 
 
Hij noemt o.a.: 
Broedvogels 
Grutto, kievit, zomertaling, kluut, slobeend, visdief, gele kwikstaart, graspieper en veldleeuwerik. 
 
Vogels wintergasten 
Smient, wulp, goudplevier, watersnip, wintertaling en kemphaan. 
 
Vooral de aantallen smienten (rode lijstsoort) zijn indrukwekkend.  
 

 
Bron: Wintertelling seizoen 2018/2019 Vogelbeschermingswacht Zaanstreek 

https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/wp-content/uploads/2017/10/Natuur-van-de-Krommeniewoudpolder-1.docx
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Foto: Jan Kerssens  

 
De grote aantallen van deze zeer schuwe vogels bevinden zich vooral in en rond het water De 
Indijk, nabij de plaats waar het recreatieve fiets-/wandelpad de Indijk zal kruisen. 
 
Zoogdieren 
Dwergmuis, bunzing, hermelijn, waterspitsmuis, noordse woelmuis, en meervleermuis. 
 

 
Foto hermelijn in mostela geplaatst langs Haansloot 
Foto: Stichting Krommenieér Woudpolder 
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Insecten 
Grote beervlinder, argusvlinder, rietvink en zuringspanner. 
 
Amfibieën 
Rugstreeppad.  

 

Smient op de Rode én de Blauwe Lijst 
Broedende smienten staan nu op de nieuwe Rode Lijst, maar dat is niet eens zo’n slecht nieuws, 

want voorheen broedden ze hier niet en nu wél. Overwinterende smienten gaan daarentegen in 

aantal achteruit en moeten we extra in de gaten houden, omdat ze op de Blauwe Lijst staan. Wat 

is dat nou weer? Zie Smienten op de rode en de blauwe lijst 

 

Noordse woelmuis 
Op 8 februari 2020 is de Noordse woelmuis gedetermineerd door Edwin Kapitein (boswachter 
SBB). De foto is genomen in het plas-dras gebied Noorderham dat grenst aan de Krommenieër 
Woudpolder Zuid. 

 

 
Foto: Sonja van Wijnen 

 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/smient-op-de-rode-en-de-blauwe-lijst
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Draagvlak 
 

Politiek draagvlak, gemeentelijk 
Het plan voor de aanleg van een recreatief fiets/wandelpad langs de rand van de polder, dus langs 
de Haansloot, is geboren uit een compromis toen voor de aanleg van een “struinpad” middendoor 
de polder in de gemeenteraad geen meerderheid bleek te vinden (2013/248572). Op 26/11/2013 
wordt het plan nogmaals ter discussie gesteld. Vooral omdat op een georganiseerde inloopavond 
zeer veel bezwaren zijn geuit. Op 6 en 11 februari 2014 wordt de discussie voortgezet. SP: 
“Normaal zijn we altijd voor fietspaden, maar enkel bij dit fietspad niet”. 
https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/1178553/1#search="haansloot 

 
Op 3 juli 2014 wordt door CDA en ZIP een motie ingediend om van aanleg van het fietspad af te 
zien en het vrijkomende geld een betere bestemming te geven: o.a. vervanging Vaartbrug i.v.m. de 
voor fietsers gevaarlijke situatie aldaar. Motie wordt nipt verworpen met 18 tegen 20 stemmen. 
https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/1442318/1#search="haansloot 
 
De standpunten van de diverse partijen staan onder de bovenstaande linken.  
 

Politiek draagvlak, provinciaal 
Mocht er in 2013 in Zaanstad nog het idee bestaan dat een beetje aantasting van het 
weidevogelleefgebied nog wel door de beugel kon, inmiddels weten we beter. Op provinciaal 
niveau heeft dat o.a. geleid tot een actie “Red de boerenlandvogels”. Daarnaast is door Provinciale 
staten van Noord-Holland op 4 maart 2019 een motie aangenomen met als strekking het opstellen 
van een actieplan voor behoud van de weidevogels. 
Het coalitieakkoord bij het aantreden van GS op 12  juni  2019 heeft als titel gekregen: “Duurzaam 
doorpakken”. Hierin wordt onder meer gesproken over vitaal landelijk gebied (hoofdstuk 4, pagina 
18) 
 

Maatschappelijk 
Bij verschillende gelegenheden, voorlichtingsavonden in 2014 en 2019, Het Lagerhuisdebat en 
aansluitend mailverkeer, is gebleken dat er bij het overgrote deel van de bevolking weinig tot geen 
draagvlak voor het project is te vinden. Voorstanders zijn de Fietsersbond met in haar kielzog het 
Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ).  
  

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/1178553/1#search="haansloot
https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/1442318/1#search="haansloot
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2019/Maart_2019/Besluiten_Provinciale_Staten_van_Noord_Holland_4_maart_2019
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2019/Maart_2019/Besluiten_Provinciale_Staten_van_Noord_Holland_4_maart_2019
https://www.noord-holland.nl/Configuratie/Publicaties/Publicaties/Coalitieakkoord_2019_2023_Duurzaam_doorpakken/Coalitieakkoord_Duurzaam_doorpakken.org
https://www.noord-holland.nl/Configuratie/Publicaties/Publicaties/Coalitieakkoord_2019_2023_Duurzaam_doorpakken/Coalitieakkoord_Duurzaam_doorpakken.org
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Tot besluit 
Gemeente Zaanstad heeft onlangs de duurzaamheidsindex deur-aan-deur verspreid.  
https://www.duurzaamheidswijzer.nu/12750-2/ .  

Op blz. 5 wordt men als burger opgeroepen antwoord te geven op de vraag ”Bekijk de resultaten 
van je gemeente: wat gaat goed en wat kan beter? 
Verbazingwekkend is het antwoord: NATUUR SCOORT LANDELIJK OP DE SCHAAL VAN 10 
SLECHTS EEN 1. De Gemeente Zaanstad scoort zelfs onder dit cijfer! En dat als gemeente met 
bovengemiddeld grote oppervlakte aan weidevogelleefgebied.  
 
We kennen niet de achterliggende methodiek van de duurzaamheidsindex, maar toch op 
voorhand: Zaanstad schaam je. Suggestie voor mogelijke actie?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krommenie, 2 maart 2020 

Jaap van Harlingen 

voorzitter Stichting Krommenieër Woudpolder 

  

https://www.duurzaamheidswijzer.nu/12750-2/
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Bijlagen en geraadpleegde bronnen digitaal 
 

Geraadpleegde bronnen 
- LTO Noord en LTO Nederland presenteren onderzoek: nederlander voor behoud 

veenweidelandschap 

https://www.ltonoord.nl/nieuws/2019/06/27/onderzoek-nederlander-voor-behoud-

veenweidelandschap 

- Vogelbescherming Nederland: Red de boerenlandvogels 

https://www.vogelbescherming.nl/red-de-boerenlandvogels/noord-holland 

- Provinciale Staten Motie 4 maart 2019  

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100092287 

- Coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken 12 juni 2019 

https://www.noord-

holland.nl/Actueel/Archief/2019/Juni_2019/Coalitie_Noord_Holland_Duurzaam_doorpakken/D

ownload/Coalitieakkoord_Duurzaam_doorpakken.pdf 

- Rosan Kocken (Groen Links) over duurzaam doorpakken 
https://noordholland.groenlinks.nl/nieuws/fractievoorzitter-rosan-kocken-over-duurzaam-
doorpakken 

- Investeringsagenda Mobiliteit Vervoerregio Amsterdam, pagina 22 

https://zaanstad.notubiz.nl/document/7877294/1/Investeringsagenda_Mobiliteit_Vervoerregio_

Amsterdam 

- Verslag motiemarkt 20 november 2018 door Han Nool 
https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/uncategorized/631/ 

- Verslag Lagerhuisdebat 27 februari 2019  

https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/uncategorized/lagerhuisdebat/ 

- Bewonersbrief d.d. 21 juni 

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/6646743/bijlage%20-%20bewonersbrief 

- Bewonersbrief d.d. 21 juni; bijlage 1 

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/6646755/bijlage%20-

%20ontwerp%20deel%201 

- Bewonersbrief d.d. 21 juni; bijlage 2 

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/6646761/bijlage%20-

%20ontwerp%20deel%202 

- Provinciale Ruimtelijke Verordening juni 2019; artikel 19 vierde lid  

Provinciale  Ruimtelijke Verordening juni 2019; artikel 25 derde en vierde lid 

https://www.noord-

holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Omgevingsvisie_en_PRV/Beleidsdocumenten/

Provinciale_Ruimtelijke_Verordening_juni_2019.org 

- Het provinciale ruimtelijk beleid voor het NNN   

https://bestanden.noord-holland.nl/internet/Onderwerpen/Natuur/nnn-wijzer/index.html 

- Zaanstad Beraad 11-02-2014 Inspraakreactie Mw Puhl namens de Fietsersbond 
https://zaanstad.notubiz.nl/document/1169106/2#search=%22haansloot%22 

- Standpunt Fietserbond - website 
https://zaanstreek.fietsersbond.nl/zaanstad/krommenie-en-wormerveer/fietspad-langs-de-
haansloot-krommenie/ 

- Investeringsopgave Investeringsagenda Fiets, 2015-2025 (overgenomen uit ambtelijk concept 

van de SRA - maatregelen Zaanstad)-regel 3, kosten € 1,200.000 

https://zaanstad.notubiz.nl/document/4068098/2#search=%22haansloot%22 

 

https://www.ltonoord.nl/nieuws/2019/06/27/onderzoek-nederlander-voor-behoud-veenweidelandschap
https://www.ltonoord.nl/nieuws/2019/06/27/onderzoek-nederlander-voor-behoud-veenweidelandschap
https://www.vogelbescherming.nl/red-de-boerenlandvogels/noord-holland
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100092287
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2019/Juni_2019/Coalitie_Noord_Holland_Duurzaam_doorpakken/Download/Coalitieakkoord_Duurzaam_doorpakken.pdf
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2019/Juni_2019/Coalitie_Noord_Holland_Duurzaam_doorpakken/Download/Coalitieakkoord_Duurzaam_doorpakken.pdf
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2019/Juni_2019/Coalitie_Noord_Holland_Duurzaam_doorpakken/Download/Coalitieakkoord_Duurzaam_doorpakken.pdf
https://noordholland.groenlinks.nl/nieuws/fractievoorzitter-rosan-kocken-over-duurzaam-doorpakken
https://noordholland.groenlinks.nl/nieuws/fractievoorzitter-rosan-kocken-over-duurzaam-doorpakken
https://zaanstad.notubiz.nl/document/7877294/1/Investeringsagenda_Mobiliteit_Vervoerregio_Amsterdam
https://zaanstad.notubiz.nl/document/7877294/1/Investeringsagenda_Mobiliteit_Vervoerregio_Amsterdam
https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/uncategorized/631/
https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/uncategorized/lagerhuisdebat/
https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/6646743/bijlage%20-%20bewonersbrief
https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/6646755/bijlage%20-%20ontwerp%20deel%201
https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/6646755/bijlage%20-%20ontwerp%20deel%201
https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/6646761/bijlage%20-%20ontwerp%20deel%202
https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/6646761/bijlage%20-%20ontwerp%20deel%202
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Omgevingsvisie_en_PRV/Beleidsdocumenten/Provinciale_Ruimtelijke_Verordening_juni_2019.org
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Omgevingsvisie_en_PRV/Beleidsdocumenten/Provinciale_Ruimtelijke_Verordening_juni_2019.org
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Omgevingsvisie_en_PRV/Beleidsdocumenten/Provinciale_Ruimtelijke_Verordening_juni_2019.org
https://bestanden.noord-holland.nl/internet/Onderwerpen/Natuur/nnn-wijzer/index.html
https://zaanstad.notubiz.nl/document/1169106/2#search=%22haansloot%22
https://zaanstreek.fietsersbond.nl/zaanstad/krommenie-en-wormerveer/fietspad-langs-de-haansloot-krommenie/
https://zaanstreek.fietsersbond.nl/zaanstad/krommenie-en-wormerveer/fietspad-langs-de-haansloot-krommenie/
https://zaanstad.notubiz.nl/document/4068098/2#search=%22haansloot%22
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- Agenda-initiatief; Onderwerp: aanleg fietspad Haansloot te Krommenie naar aanleiding van 

raadsinformatie brief d.d. 26-11-2013, fractie SP 

https://zaanstad.notubiz.nl/document/1145547/3#search=%222013268588%22 

- Aanleg fietspad Haansloot: 26 november 2013 
https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/4067278/2#search=%22haansloot%22 

- Commissieverslag; Onderwerp: fietspad Haansloot 

https://zaanstad.notubiz.nl/document/1226075/3#search=%222014033000%22 

- Commissieverslag Vervolg Agenda-initiatief SP – Fietspad Haansloot 

https://zaanstad.notubiz.nl/document/1287012/3#search=%22201434189%22 
- Motie CDA en ZIP 

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/1442318/1#search="haansloot 
- Verslag Vervolg inspraak Haansloot 11.02 

https://zaanstad.notubiz.nl/document/1226083/3#search=%22201434189%22 

- Vergadering Raadsvergadering 03-07-2014 

https://zaanstad.notubiz.nl/vergadering/75487#ai_961395 

- SP: motie vreemd aan de orde van de dag 

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/1178553/1#search="haansloot 

- Programma Natuurontwikkeling 2019-2023, pagina’s 7-8, 16 en 23 
https://maps.noord-
holland.nl/kaartenportaal/apps/MapJournal/index.html?appid=b28853faddb34e65a726d6a314
7f52b3#map 

- Wegwijzer Natuurnetwerk Nederland 14/03/2019 
https://bestanden.noord-holland.nl/internet/Onderwerpen/Natuur/nnn-wijzer/ecologisch-
onderzoek.html 

- Uitvoeringsregeling en toelichting Natuurcompensatie Provinciaalblad 20 maart 2019 nr 2078 

https://www.noord-

holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Beleidsdocumenten/Uit

voeringsregeling_Natuurcompensatie_20_maart_2019_en_toelichting.pdf 

- Onderbouwing verstoringsafstanden werkplan weidevogels in Fryslân   
https://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Belei
dsdocumenten/Onderbouwing_verstoringsafstanden_werkplan_weidevogels_in_Frysl_n.org 

- Noord Holland op schema met Natuurnetwerk Nederland 
https://www.noordholland.nl/Actueel/Archief/2019/Februari_2019/Noord_Holland_op_schema_
met_Natuurnetwerk_Nederland 

- Groen- en waterplan Zaanstad 2018/36234 
https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/4441001/bijlage%20-%20Groen-
%20en%20Waterplan 

- Uitvoeringsagenda Groen- en Waterplan Zaanstad 2019 – 2023, , Project doen, blz 36 
https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/7304615/1/Uitvoeringsagenda_groen-
_en_waterplan 

- Brief Martijn Sargentini aan Kees Langewis 
https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/7407304/1/Bijlage_inzake_Fietspad_langs_Haa
nslooti 

- Orkaan feitencheck 5/08/2019 
https://www.deorkaan.nl/is-fietspad-haansloot-ontbrekende-schakel/ 

- Vogelbescheming: Smient op de rode en de blauwe lijst 
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/smient-op-de-rode-en-de-blauwe-lijst 

- Peter Mol (Landschap Noord-Holland) lezing: KWP cultuur/natuur van Europese betekenis; 
wat groeit en leeft er dan 
https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/wp-content/uploads/2017/10/Natuur-van-de-
Krommeniewoudpolder-1.docx 

- Duurzaamheidsindex 
https://www.duurzaamheidswijzer.nu/12750-2/  
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https://zaanstad.notubiz.nl/document/1226083/3#search=%22201434189%22
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https://bestanden.noord-holland.nl/internet/Onderwerpen/Natuur/nnn-wijzer/ecologisch-onderzoek.html
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Beleidsdocumenten/Uitvoeringsregeling_Natuurcompensatie_20_maart_2019_en_toelichting.pdf
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Beleidsdocumenten/Uitvoeringsregeling_Natuurcompensatie_20_maart_2019_en_toelichting.pdf
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Beleidsdocumenten/Uitvoeringsregeling_Natuurcompensatie_20_maart_2019_en_toelichting.pdf
https://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Beleidsdocumenten/Onderbouwing_verstoringsafstanden_werkplan_weidevogels_in_Frysl_n.org
https://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Beleidsdocumenten/Onderbouwing_verstoringsafstanden_werkplan_weidevogels_in_Frysl_n.org
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- Krommenieër Woudpolder (L5) NNN gebied 

https://noord-holland-extern.tercera-

ro.nl/SiteData/8002/Publiek/BV00019/b_NL.IMRO.8002.POVPNH-ON01_69.pdf 

- Noorderham- en Zuiderham (L8) NNN gebied 

https://noord-holland-extern.tercera-

ro.nl/SiteData/8002/Publiek/BV00019/b_NL.IMRO.8002.POVPNH-ON01_72.pdf 

- NNV4 Almaardermeer-Noordzeekanaal 

https://noord-holland-extern.tercera-

ro.nl/SiteData/8002/Publiek/BV00019/b_NL.IMRO.8002.POVPNH-ON01_950.pdf 

 
 

Bronvermelding 
Foto 1 (blz 1) https://www.stichtingkrommenieerwoudpolder.nl/ 

Foto 2 (blz 5) De Orkaan 3 juli 201 https://www.deorkaan.nl/buurtbewoners-zonsondergang-voor-

de-krommenieer-woudpolder/ 
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Bijlage 1: Reactie Provincie N-H 22 juli 2016 
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Bijlage 2: Offerte Uitkijkplatform 
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Bijlage 3: e-mail Lucian Eremia: toetsing aan nieuwe verordening 
 

Van: Eremia, dhr. mr. L.F. (Lucian) <EREMIAL@noord-holland.nl> 
Date: di 19 nov. 2019 om 10:44 
Subject: FW: fiets-/wandelpad gemeente zaanstad 
To: jaapvanharlingen@gmail.com <jaapvanharlingen@gmail.com> 
 

Geachte heer Van Harlingen, 

  

Naar aanleiding van uw mail m.b.t het fietspad in de Krommenieër Woudpolder deel ik u het volgende mee. 

Een paar jaar gelden hebben wij met de gemeente Zaanstad dit plan besproken en zijn we in principe 
akkoord gegaan met het fietspad. Gemeente Zaanstad heeft echter geen plan in de procedure gebracht en 
wij konden de echte plannen niet beoordelen. Bij onze beoordelingen maken we gebruik van de vigerende 
versie van de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Dit gebied valt volgens de huidige kaart binnen een 
weidevogelgebied en zal ook in de toekomst ook binnen een beschermd gebied vallen.  

Maar de provincie is bezig met het opstellen van een nieuwe verordening en wij zullen de plannen van de 
gemeente aan de nieuwe verordening toetsen. Naar verwachting zal de nieuwe verordening in de zomer 
van 2020 in werking treden. 

Als u in de toekomst nog vragen zal hebben kunt u contact opnemen met mijn collega Nadav Haran 
(harann@noord-holland.nl) , werkzaam binnen de sector RO. Hij kan u vanuit zijn expertise verder helpen. 

Ik hoop erop u van dienst te zijn geweest. 

  

Met vriendelijke groet, 

dhr. mr. L.F. (Lucian) Eremia  

Planadviseur -Sector RO, Directie beleid 

T  (023) 514 4681 

Houtplein 33  2012 DE Haarlem   
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