
Eilanden van Hain
N I E U W S B R I E F

In deze nieuwsbrief
Graag praten we u bij over de plannen voor 
nieuwbouw op de voormalige sportvelden van 
Provily en Slibkuil. In deze nieuwsbrief leest u onder 
meer over het burenoverleg. Over de verplaatsing 
van de platanen. En over hoe natuurgebieden van 
Staatsbosbeheer aansluiten bij de Eilanden van Hain. 

Nieuwbouw  
noodzakelijk 
Drie vragen aan Songül Mutluer 
(wethouder wonen en bouwen)

Waarom extra woningen op deze plek? 
In Zaanstad is de vraag naar woningen groter dan het aanbod. 
Daarom maken we een inhaalslag door nieuwe woningen toe 
te voegen. Het groen in de buitengebieden willen we sparen. 
We kiezen daarom plekken waar al bebouwing is en nog 
ruimte voor extra woningen. Uitgangspunt is dat de nieuwe 
woningen niet alleen in het voordeel zijn van de nieuwe 
bewoners, maar dat de kwaliteit van de buurt (nog) beter 
wordt. Dat geldt ook voor de Eilanden van Hain. 

Waarom alleen vrijesectorkoopwoningen? 
Zaanstad heeft sinds dit jaar afspraken met ontwikkelaars 
van grotere projecten. Zij moeten zich bij projecten van enige 
omvang houden aan een minimumpercentage sociale huur 
en betaalbare koop. De ontwikkeling van de Eilanden van 
Hain is al ingezet voordat die afspraken zijn gemaakt. In de 
programmering was interventie niet meer mogelijk. Deson-
danks vinden we de toevoeging van vrijesectorkoopwoningen 
die hier komen een waardevolle aanvulling op het bestaande 
aanbod. Op dit moment is er in Zaanstad namelijk een tekort 
in élk segment, van goedkoop tot duur. Het is goed voor de 
doorstroming van woningzoekenden die door willen groeien 
vanuit de goedkope en middeldure woningen. Zo ontstaat 
ook meer ruimte voor starters op de woningmarkt.

Waarom het burenoverleg? 
Bij plannen ontwikkelen hoort ook: goed luisteren, belangen 
inventariseren, alternatieven bespreken en voor- en nadelen 
in beeld brengen. Het burenoverleg helpt daarbij. Voor 
de ontwikkelaar zelf om zo goed mogelijke plannen uit te 
werken. Voor ons als gemeente om daarover in het vervolg-
traject weloverwogen besluiten te nemen. En voor buurtbe-
woners om hun belang te delen, met ons en met elkaar. Zo 
krijgen alle partijen hopelijk beter begrip van de uiteindelijke 
beslissingen.

Een plan met veel nieuwe huizen is 
een grote verandering voor de omge-
ving. Wat zijn de zorgen en hoe kun-
nen we hierover in gesprek? Met dit 
doel voor ogen startten ontwikkelaar 
AM en gemeente Zaanstad het buren- 
overleg voor de Eilanden van Hain. 
Een reeks overleggen over thema’s 
die omwonenden belangrijk vinden. 

Mix van belanghebbenden
25 tot 30 buren namen deel aan het 
burenoverleg. Een mix van omwonenden 
uit omliggende straten, basisscholen aan de 
Jupiterstraat, sportvereniging Sporting en 
Scouting Krommenie. De eerste keer om te 
bespreken welke onderwerpen in ieder geval op 
tafel moeten komen. Daarna stonden steeds  
1 of 2 thema’s per bijeenkomst centraal. 

De gesprekken verliepen in een open sfeer. 
Bewoners deelden hun zorgen, maar er was 
ook begrip voor elkaars standpunten. Wat een 
oplossing is voor de ene buur, is dat niet voor de 
ander. Ook zijn er kaders en randvoorwaarden 
die bepalen wat wel en niet mogelijk is. 

Advies omwonenden
Bij elk onderwerp – verkeer, natuur, 
vaarroutes, erfgoed, zandophoging of 
grondwater – is uitgelegd wat de achtergrond 
is van de plannen tot nu toe. Zoals eisen die 
de gemeente stelt aan AM. De deelnemers 
konden adviezen en oplossingsrichtingen 
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Burenoverleg:  
stevig in gesprek

Wat een oplossing is voor de een, 
is dat niet voor de ander

Verslagen
Weten wat tijdens het burenoverleg 
besproken is? De verslagen vindt u op 
onze website:  
www.eilandenvanhain.nl/burenoverleg
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Hoe gaat het met  
de platanen?
Het vele groen in de omgeving is een van de 
pluspunten van de Eilanden van Hain. Daarom doen 
we er alles aan om de platanen aan de Marslaan te 
behouden. Ze krijgen wel een nieuwe plek. In het 
voorjaar worden ze verplant naar de rand van de 
Marslaan. AM heeft de vergunning hiervoor inmiddels 
aangevraagd. Als voorbereiding zijn de kluiten in april 
al rondgegraven en zijn voedingsstoffen ingebracht. 
De bomen maken hierdoor nieuwe wortels aan en 
gaan op hun nieuwe plek sneller groeien. Zo brengen 
we de platanen in een goede conditie naar hun 
nieuwe plek.  
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Huidige parkeerdruk  
bij Sporting
Bij sportverenigingen moet in principe voldoende 
parkeergelegenheid zijn, zodat de buurt geen overlast ervaart. 
Omwonenden van Sporting Krommenie ervaren overlast van 
parkeren. Gemeente Zaanstad gaat met de voetbalvereniging in 
gesprek om de situatie goed in kaart te brengen. Waar bestaat 
de overlast exact uit? Gaat het om piekmomenten of is het 
structureel? En wat zijn mogelijke oplossingen? Ook bekijken 
gemeente en Sporting hoe ze bezoekers kunnen stimuleren om 
met de fiets te komen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u de ontwikkelingen volgen? Of ziet u zichzelf hier 
al wonen? Meld uzelf dan aan voor de nieuwsbrief via 
www.eilandenvanhain.nl.

Heeft u vragen? Een aantal vragen met antwoord 
hebben we op een rij gezet. Kijk voor een overzicht op 
www.eilandenvanhain.nl/burenoverleg.

Andere vragen? Neem dan contact op met Annemiek 
van Bentem via burenoverleg@eilandenvanhain.nl

Meedenken over de toekomst 
van beide natuurgebieden? 
In het voorjaar organiseren AM 
en Staatsbosbeheer een natuur-
meedenkmiddag. Stuur een e-mail naar 
burenoverleg@eilandenvanhain.nl  
(o.v.v. natuur) als u wilt meedoen.

‘We hopen dat bewoners de 
natuur in hun hart sluiten’

Win-win voor 
mens en natuur
Jamie Jenner werkt bijna 4 jaar als boswachter in de regio Zaanstreek-Waterland, waaronder 
de twee natuurgebieden naast Eilanden van Hain.

Wat vind jij bijzonder aan de Ham en Crommenije?
‘De ligging is uniek, zo dicht tegen het dorp aan. Ook bijzonder is de afwisseling van open 
water, rietlanden, weiland en moerasbos. En dat op een paar minuten fietsen van huis!’

Wat leeft hier zoal?
‘Die afwisseling zie je ook in flora en fauna. Bijvoorbeeld de blauwborst, kluut, rietzanger en 
kleine karekiet. En in het moerasbos het winterkoninkje en roofvogels als buizerd en havik. 
Maar ook de noordse woelmuis, die alleen nog in Nederland voorkomt. En marterachtigen 
die van ruige moerasgebieden houden. Botanisch is ook veel te zien, zoals de rietorchis en 
vleesetende ronde zonnedauw.’

Wat wil Staatsbosbeheer hier doen?
‘We zoeken naar een win-winsituatie voor mens en natuur. Door natuur de nieuwe wijk in te 
brengen, en andersom mensen makkelijker van de natuur te laten genieten. Bijvoorbeeld 
met een rondwandeling. We hopen dat bewoners de natuur in hun hart gaan sluiten.’

Najaar/winter 2019  Technische onderzoeken 

 Aanpassen plan voor Eilanden van Hain

Begin 2020  Bijgewerkte versie plan gereed, presentatie aan burenoverleg

Voorjaar 2020 Verplaatsen platanen

 Formele inspraak

 Meedenken over natuurgebieden & Romeinse vindplaats

Medio 2020 Besluitvorming door de gemeente

Najaar 2020 Start opruimen en ophogen bouwterreinen (van noord naar zuid)

Begin 2021  Start verkoop woningen (in fases, van noord naar zuid)

Najaar 2021 Start bouw

Eind 2022 - begin 2024  Oplevering woningen

Planning

aangeven. Ze deelden bijvoorbeeld ideeën 
over de bouwroutes. Een ander idee is het 
plaatsen van hekken met zanddoeken om 
zandverstuiving tegen te gaan.

Aan de slag 
AM en gemeente gaan aan de slag met de 
adviezen uit het burenoverleg. Er is ruimte 
voor aanpassingen, maar niet alles kan. Wél 
is afgesproken dat er uitleg komt over welke 
adviezen wel of niet zijn gekozen, en waarom.

De bijgewerkte versie van het plan is begin 
2020 klaar en wordt eerst gepresenteerd 
aan het burenoverleg. Daarna volgt een 
presentatie aan iedereen die belangstelling 
heeft.

Huidige vraagstukken 
oppakken
Ondertussen pakt de gemeente zaken op die 
meteen om actie vragen. Zoals het verbeteren 
van de verkeersveiligheid bij de speeltuin 
aan de Komarowlaan. En onderzoeken hoe 
de vaaroverlast bij de Ham aangepakt kan 
worden. Daarnaast wordt bekeken wat er 
gedaan kan worden aan de parkeerdruk bij 
Sporting. Ook hierover is begin volgend jaar 
meer bekend.
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