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

Afgelopen maanden heeft u verschillende berichten kunnen lezen over de 
Eilanden van Hain. In deze nieuwsbrief leest u over de bijzonderheden van 
het plan. Over de manier waarop omwonenden tot nu toe zijn betrokken.  
Wat is gedaan met zorgen vanuit de omgeving op onderdelen van het plan.  
En we vertellen hoe we graag verder willen.

Hain: verwijzing naar verleden 
Eilanden van Hain dankt zijn naam aan de historie van Krommenie. ‘t Hain 
is een archeologische vindplaats nabij de Busch en Dam van wat ooit een 
Romeinse wachttoren was. Ook de namen van de woningen vinden hun 
oorsprong in het verleden. Ze zijn geïnspireerd op de oude houten schuren in 
de Zaanstreek. Dus ziet u hier straks woningtype Tulp, Bonte Kraai of Walvis.

Oproep: meld u aan
Burenoverleg na de zomer van start

Zo veel mogelijk belangen in beeld
Na de zomervakantie starten we met het burenoverleg. Dit is 
bedoeld om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de 
verschillende geluiden en belanghebbenden in Krommenie. 

Plannen beter maken
In het burenoverleg kunnen maximaal 15 omwonenden, 
ondernemers, maatschappelijke organisaties, 
natuurorganisaties, scholen, sportclubs en de wijkmanager 
de komende maanden meedenken over het ontwerp van 
de nieuwe woonwijk. Doel is gezamenlijk bespreken wat de 
effecten zijn van de plannen en nadenken over mogelijke 
oplossingen. Zo willen we de plannen beter maken. Voor wie 
niet zelf aan tafel zit, maar wel wil weten wat besproken is: alle 
verslagen worden openbaar op www.eilandenvanhain.nl.

Ook meedenken?
U kunt zich tot 15 augustus 2019 aanmelden per mail: 
burenoverleg@eilandenvanhain.nl. Vermeld in de mail uw 
naam en adresgegevens en vertel kort hoe u betrokken bent en 
waarom u wilt deelnemen aan het overleg. 
 
Let op: we streven naar een maximum aantal van 15 deelnemers. 
Bij meer aanmeldingen maken we een selectie. We willen plek 
maken voor mensen uit verschillende buurten en straten, zodat 
straks een representatieve mix van bewoners, ondernemers, 
professionals en maatschappelijke organisaties aan tafel zit. 
Iedereen die zich heeft ingeschreven, ontvangt bericht. 

Woningen hard nodig in Zaanstad
Er zijn nu al te weinig huizen in Zaanstad. De wachtlijsten voor sociale huur zijn lang, 
en ook de vrije sector huur- en koopmarkt staat onder druk. Om meer doorstroming 
mogelijk te maken, zijn meer verschillende typen woningen nodig. 

Op de Eilanden van Hain komen daarom vrijesectorkoopwoningen. Die vormen 
straks een aanvulling op de woningvoorraad van goedkope huur- en koopwoningen in 
de regio. Hiermee wil de gemeente de doorstroming vanuit middeldure en goedkope 
woningen op gang brengen, in de hoop dat de wachttijd voor starters daalt.

Op de voormalige sportvelden van Slibkuil en Provily in 
Krommenie komen vijf eilanden met koopwoningen. Hier 
vinden 230 gezinnen straks hun plek om te wonen. En vaar, 
wandel en fietst u vanuit Krommenie zo via een netwerk van 
recreatieve routes het weidse polderlandschap in.

Eigentijds Zaans en gevarieerd
Elk eiland krijgt een eigen sfeer en herkenningspunten. De woningen 
staan in een typisch Hollands dorpslint, groot en klein in allerlei 
typen. In karakteristieke rijen, half vrijstaand, vrijstaand of los 
op het water. Ook zijn er kavels voor zelfbouw. De architectuur is 
eigentijds Zaans en de waterrijke omgeving doet denken aan het 
oorspronkelijk polderlandschap. 

Ecologisch en energieneutraal
De lat ligt hoog: alle woningen worden energieneutraal en 
aardgasvrij. De materialen waarmee we bouwen zijn zo veel 
mogelijk circulair en opnieuw te gebruiken. Ook op het gebied 
van gezondheid, ecologie en waterberging wordt Hain duurzaam. 
Bewoners geven hun plantjes straks water vanuit de regenton, de 
auto delen ze misschien wel met de buren.  

Tussen landschap en Krommenie
Belangrijk is dat de nieuwe woonwijk goed in de omgeving past. 
Eilanden van Hain verbindt straks Krommenie en het weidse 
polderlandschap. Er komen routes waar u kunt varen, fietsen 
en wandelen, goed bereikbaar vanuit de omliggende wijken. We 
trekken het landschap de wijk in, en brengen het buitenleven en de 
omringende natuur dichtbij, voor alle inwoners van Krommenie.

Editie 1 – juli 2019

Najaar 2019 •  Technische onderzoeken 
 •  Voorlopig stedenbouwkundig ontwerp
 •  Start burenoverleg
Najaar 2019 – begin 2020 •  Definitief stedenbouwkundig ontwerp en inrichtingsplan
 • Start wijzigingsprocedure bestemmingsplan
 • Meedenken over natuurontwikkeling & Romeinse vindplaats
Eind 2019 – najaar 2020 •  Opruimen en ophogen bouwterrein (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
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Fiets- en wandelroute achter 
woningen Militaireweg
Waar gaat het om  Op het dijkje was een fietsverbinding naar 
de Busch voorzien.
Dilemma  Bewoners vreesden overlast van fietsers en 
brommers en verlies van privacy in de achtertuinen.
Wat is gedaan  De fietsverbinding is vervallen en vervangen 
door een wandelpaadje aan de voet van het dijkje langs het 
water. 
Wat gaan we doen  Op het dijkje komt beplanting tussen de 
bomen om inkijk te voorkomen. Waar precies bepalen we in 
overleg met de bewoners van wie de achtertuinen aan het 
dijkje liggen.

Vleermuizenroute behouden 
Waar gaat het om  In het oorspronkelijke plan moesten 
bomen verdwijnen voor de komst van een fietspad naar de 
Busch.
Dilemma  Dit zou een aantasting zijn van de vleermuizen- 
route in het gebied.
Wat is gedaan  Het wandelpaadje dat er nu komt (zie hier- 
boven) ligt buiten de vleermuizenroute.
Wat gaan we doen  Beoordelen of alle bomen levensvatbaar 
zijn en de vleermuizenroute behouden blijft.

Waterverbinding naar de Ham  
Waar gaat het om  De nieuwe wijk krijgt een waterverbinding 
naar de Ham, door de Busch. Deze waterverbinding is onder-
deel van de recreatieve natuurontwikkeling van twee natuur-
gebieden van Staatsbosbeheer.
Dilemma  Enkele bewoners zijn bezorgd dat het aantal (motor)
boten toeneemt en er meer schade aan de natuur ontstaat.
Wat is gedaan  Er zijn nog geen concrete ontwerpen gemaakt. 
Wat gaan we doen  AM en Staatsbosbeheer gaan samen 
met belanghebbenden uit de buurt werken aan een ontwerp 
(najaar 2019).

Schaduwwerking kwadrantwoning 
Waar gaat het om  Achter de Militaireweg komt een gebouw 
met 4 woningen dat 12 meter hoog is.
Dilemma  Omwonenden maken bezwaar tegen de schaduw 
van de nieuwbouw op hun perceel. 
Wat is gedaan  De locatie is aangepast en de afstand tot de 
percelen is vergroot. 
Wat gaan we doen  We gaan met betrokken bewoners in 
gesprek.

Extra parkeerdruk Marslaan en 
Venusstraat
Waar gaat het om  Aan de Marslaan verdwijnen 
parkeerplaatsen omdat deze grond onderdeel wordt van de 
nieuwe wijk. 
Dilemma  Bewoners vrezen meer parkeerdruk op de 
Marslaan en Venusstraat, vooral van bezoekers aan Sporting.
Wat is gedaan  We kunnen niets doen aan het verdwijnen van 
parkeerplaatsen aan de Marslaan.
Wat gaan we doen  In het burenoverleg bespreken hoe we 
de parkeerdruk kunnen verminderen. Bijvoorbeeld door 
bezoekers van Sporting te motiveren op de fiets te komen.

Bouwbrug over de Kerksloot 
Waar gaat het om  Een van de routes voor het bouwverkeer 
was gepland over een tijdelijke brug over de Kerksloot.
Dilemma  Een bouwbrug op die plaats zou zorgen voor een 
onveilige verkeerssituatie op de Militaireweg.
Wat is gedaan  De bouwroutes zijn opnieuw beoordeeld. Het 
bouwverkeer voor het noordelijke eiland (Slibkuil) kan via 
de Van Allenstraat en Komarowlaan. Dit leidt mogelijk tot 
overlast, maar niet tot een onveilige verkeerssituatie.
Wat gaan we doen  In het burenoverleg bespreken we de 
gevolgen van deze alternatieve bouwverkeerroute om tot een 
weloverwogen besluit te komen.

Brug over de Kerksloot 
(Militaireweg) 
Waar gaat het om  Op de Militaireweg komt een brug naar 
het noordelijke eiland (Slibkuil). 
Dilemma  De locatie die voor de brug is bedacht, stuit bij 
direct-omwonenden op bezwaren vanwege de te verwachten 
drukte en overlast. 
Wat is gedaan  Er is gekeken naar alternatieven via de Van 
Allenstraat en Komarowlaan. Maar deze verleggen het 
probleem naar andere delen van de wijk.
Wat gaan we doen  In het burenoverleg bespreken we alle 
bezwaren en alternatieven om tot een weloverwogen besluit 
te komen.

Verkeer van en naar de nieuwe wijk
Waar gaat het om  Tussen de Marslaan en Provincialeweg 
komt mogelijk een nieuwe toegangsstraat om het extra 
verkeer te verdelen, de Sportlaan. Er komt sowieso een ‘knip’ 
(afsluiting) in de Busch om sluipverkeer te voorkomen.
Dilemma  Er zijn voor- en tegenstanders van de nieuwe 
straat. Verschillende bewoners maken zich zorgen over de 
verkeersveiligheid rondom de scholen, en over de gezondheid 
door toename van het verkeer. Anderen zijn bang voor extra 
verkeer langs hun woningen. De bewonerscommissie wil juist 
dat de straat er wel komt.
Wat is gedaan  Onderzoek of een veilige toegangsstraat 
mogelijk is loopt nog.   
Wat gaan we doen  Ontsluiting van de nieuwe wijk en de 
‘knip’ in de Busch worden onderwerp van gesprek in het 
burenoverleg.

Zorgen, dilemma’s en afspraken: wat is gedaan & waar werken we nog aan

Gesprek met omwonenden 
tot nu toe
Een nieuwe wijk is een grote verandering voor omwonenden, dat begrijpen we heel 
goed. Ons doel is een aantrekkelijke wijk te bouwen waar Krommenie trots op kan zijn. 
Om die reden hebben gemeente Zaanstad en AM in een vroeg stadium een commissie 
van direct-omwonenden betrokken, de bewonerscommissie. 

Zorgpunten omwonenden
De bewonerscommissie heeft met gemeente Zaanstad meegedacht over de voorstellen 
van verschillende projectontwikkelaars. Het plan van AM is als winnaar gekozen. De 
commissie gaf wel een aantal punten van zorg mee: over de ontsluiting van het gebied, 
de schaduwwerking door nieuwbouw en de brug over de Kerksloot. Na overleg met de 
commissieleden is het ontwerp op verschillende punten aangepast. Waar mogelijk is 
geprobeerd de omwonenden tegemoet te komen in hun zorgen. Niet op alle punten is 
dat gelukt. 

Proces onder de loep
Een aantal omwonenden ervaart nog knelpunten in het ontwerp. Zij vrezen 
overlast door de komst van de nieuwe wijk. Ook zijn er door omwonenden buiten de 
bewonerscommissie zorgen gedeeld, die niet eerder aan de orde kwamen. Reden voor 
de gemeente en AM om het proces nog eens kritisch te bekijken. En te onderzoeken hoe 
het beter kan. 

Verder in gesprek
Als eerste stap willen gemeente en AM luisteren naar meer omwonenden. En zo de 
belangen, bezwaren en alternatieven goed in beeld krijgen. AM organiseert daarom een 
burenoverleg, waarin diverse partijen uit Krommenie vertegenwoordigd zijn. In deze 
nieuwsbrief leest u hier meer over.

Alle belangen meewegen
We verwachten niet dat iedereen het met alle punten eens zal worden. Belangrijk is wel 
dat de verschillende belangen zijn gehoord en zorgvuldig afgewogen. Extra woningen 
op deze locatie zijn hard nodig gezien de woningbouwopgave die Zaanstad heeft. De 
belangstelling voor deze woningen is dan ook nu al groot.

Op de hoogte 
blijven?
Wilt u de ontwikkelingen volgen?  
Of ziet u zichzelf hier al wonen?  
Meldt u zich dan aan voor de nieuws-
brief via www.eilandenvanhain.nl.

Vragen? Kijk voor meer informatie op 
www.eilandenvanhain.nl of neem 
contact op met Annemiek van Bentem 
via burenoverleg@eilandenvanhain.nl 


