
Het DNA van het Zaanse Landschap 

Datum:   woensdag 20 april 2011, 20:00u 

Plaats:   Serah Artisan, Dam 2 te Zaandam 

Discussieleider:  Ronald van der Heide landschapsarchitect bij Copijn Tuin- en 

Landschapsarchitecten en striptekenaar.  Hij publiceert al enkele 

jaren korte strips in het vakblad Blauwe kamer. Daarin koppelt hij 

bijvoorbeeld het spraakmakende ‘gestapelde’ hotelontwerp in 

Inverdan aan het polderlandschap en de rauwe liedteksten van de 

Oostknollendamse band De Kift. 

Inleiders:  Remco Rolvink, zelfstandig architect op het gebied van 

landschapsarchitectuur en stedenbouw. Van 1997 tot 2009 was hij 

mede-eigenaar van Bureau Alle Hosper dat onder meer het ontwerp 

heeft gemaakt voor Zaaneiland. Rolvink heeft onder meer 

ontwerpen gemaakt voor het Masterplan voor Groningen Meerstad, 

en een stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied van 

Hoogeveen. 

 Jan Hylkema, directeur recreatie Noord Holland. Dit bedrijf  

adviseert onder meer gemeentes over beleid op het gebied van 

recreatie, en ontplooit velerlei activiteiten op het gebied van 

agrarisch beheer, het maken van beeldkwaliteitsplannen en de 

werving en selectie van recreatie. 

 Tjeerd Bosma afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte Gemeente 

Bergen(verantwoordelijk voor het beheer van het gemeentelijk 

vastgoed, de gemeentelijke handhavingstaken en de gemeentelijke 

buitendienst)In het verleden ondersteunde hij als consulent 

agrarisch natuurbeheer van Westelijke Land en Tuinbouw 

Organisatie (verantwoordelijk voor de kennisontwikkeling op het 

gebied van natuurbeheer) 10 verenigingen voor agrarisch 

natuurbeheer.   

Bezoekers:   ca 60 

Het Zaanse landschap wordt gedomineerd door drie lagen: de ondergrond, de 

infrastructuur en de occupatie/het gebruik. Dat geldt ook voor het 

buitengebied. Ruim 50% van de oppervlakte van Zaanstad bestaat uit 

veenweidegebied, agrarisch landschap, moeras/natuurgebieden en water. Het 

percentage hiervan is in Wormerland en Oostzaan nog veel hoger. Een groot 

areaal maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofd Structuur. Groen en water 

vormen belangrijke identiteitsdragers. Vooral de Zaan, de eeuwenoude 

natuurlijke afwatering van het veenweidegebied, geldt als icoon van de 

Zaanstreek. Wat betekent zij nu en in de nabije toekomst voor het 

stadslandschap? Maar al dat water heeft ook een keerzijde: de dreiging van de 

wateroverlast door klimaatverandering, schommelingen in het waterpeil en 

risico’s van verdroging van groengebieden of droogstand van houten 

funderingen.  

 

De gemeenteraad van Zaanstad stelde in 2009 het Beeldkwaliteitsplan 



Buitengebied vast, waarin ontwerpprincipes staan over elementen als 

veenweiden, waterberging, boerenerven, lintdorpen en openheid, die 

kenmerkend zijn voor het DNA van het Zaanse groen/blauwe landschap. 

Uitgangspunt is: behoud van de openheid en versterking van de aanwezige 

contrasten. Maar hoe doe je dat als er zoveel verschillende belangen in het spel 

zijn? De agrarische bedrijvigheid is belangrijk voor het in stand houden van de 

kwaliteit van het gebied. Toerisme en recreatie kunnen nieuwe economische 

impulsen geven. De oprukkende verstedelijking vraagt om een betere 

toegankelijkheid van het buitengebied voor bewoners, maar ook om een 

zorgvuldige omgang met natuurwaarden. Hoe worden belangen tegen elkaar 

afgewogen? Waar liggen kansen?  

 

Drie deskundigen op het gebied van ecologische ontwikkeling, leisure en toerisme, onder 

de noemer behoud, beheer en beleving geven hun visie op de kwaliteiten, kansen én 

bedreigingen van het Zaanse landschap. De avond staat onder leiding van 

landschapsarchitect Ronald van der Heide. De avond belooft een interessante opwarmer 

te zijn van de nieuwe ruimtelijk structuurvisie van de Gemeente Zaanstad “Zichtbaar 
Zaans” die op 21 april gepresenteerd wordt.  

Tjeerd Bosma maakt zich grote zorgen. Het DNA van het Zaanse landschap, volgens hem 

het open landschap met de veenweidevogels, heeft een kort leven beschoren. Het 

landschap gaat veranderen. Tijdens zijn fietstocht van Saendelft naar het centrum van 

Zaandam ervoer hij nog maar op weinig plekken het open landschap. En op de plekken 

van het open landschap, zijn er weinig weidevogels en vooral ganzen. Hij houdt dan ook 
zijn hart vast voor de broeduitkomsten van dit jaar. 

Als het open veenweidelandschap verruigt, is dit onomkeerbaar. Het is belangrijk dat er 

keuzes gemaakt worden. Tjeerd Bosma juicht het open landschap toe, maar weet dat dit 

kostbaar is. Staatsbosbeheer krijgt 80€/ha voor het onderhoud, terwijl het onderhoud 

van veenweidegebied 600-1500€/ha kost. Weidevogels zijn belangrijk voor het mooie 

plaatje, als deze vogels er niet meer zijn neemt de politieke aandacht af en daarmee is er 

minder geld. Er is al een duidelijke afname in aandacht merkbaar in het aantal 

krantartikelen over weidevogels. Een ander gevaar is de schaal. Door de verruiging, 

vallen ingrepen in het landschap minder op (een fietspad, een rijtje nieuwbouwwoningen 

etc). Zo staat het Guisveld al jaren onder druk van nieuwbouw. Verbrakking is daarbij 

essentieel. In zout water groeit minder, waardoor het open landschap in tact blijft. Zoet 
water zorgt voor verruiging wat duur is in het beheer. 

Daar waar Tjeerd Bosma geen heil ziet in het aanleggen van fietspaden is recreatie voor, 

de tweede inleider, Jan Hylkema (directeur recreatie Noord-Holland) belangrijk voor het 

behoud van het landschap. Openluchtrecreatie is belangrijk voor de leefbaarheid, milieu 

en de economie. Als een bedrijf zich ergens vestigt, wordt een plek positief beïnvloed als 

er ook mogelijkheid is tot recreatie voor de werknemers. Recreatiegebieden hebben een 

positief effect op de leef-en woonomgeving en zorgen voor een hogere OZB-waarde. Als 
zaanstad in de woestijn zou liggen, zouden de woningen een andere waarde hebben. 

Het is belangrijk dat recreatie divers is en goed toegankelijk, ook recreatie in de buurt 

om bijvoorbeeld op zondagmiddag een ommetje te maken van 1 á 2 uur. Elk 

recreatiegebied heeft zijn eigen identiteit. Zo ligt bij het Alkmaarder- en Uitgeestermeer 

de nadruk op watersport, het Twiske daar is wat te doen en is het gezellig en Landschap 
waterland kent vele routes voor fietsers maar ook schaatsers.  

Recreatiegebieden zijn belangrijk voor steden, vaak betalen gemeentes ook mee aan de 

beheerkosten. Ook is het mogelijk om geld te verdienen middels exploitatie. In 

Spaarnwoude is dit 50% van de kosten, het Twiske slechts 20%. Dit heeft met het 

bestemmingsplan van de gemeente te maken, als deze geen exploitatie toelaat is dit 



lastig. Zo worden de opbrengsten van Dancevalley in Spaarnwoude geïnvesteerd in de 

natuur, de koeien. Met de huidige grote bezuinigingen, is het belangrijk om extra 

inkomsten te genereren binnen de recreatie om deze te compenseren. Een windmolen in 

het gebied of een reclamezuil langs de snelweg, levert veel geld op. Ook het verpachten 

van horeca, havens en evenementen kan inkomsten genereren. Recreatie Noord-Holland 

investeert liever niet in een bezoekerscentrum, maar verstrekt de informatiefolders bij 

(bestaande) kleinschalige recreatieknooppunten: bv fietsverhuur of restaurant. Het 

beheer wordt uitgevoerd door de rustpunthouders. Aanleg van boerenlandpaden zijn een 

goede oplossing voor de beheerploblematiek en houden de kosten laag.  

Voor waardering van je landschap, moeten de mensen deze kunnen ervaren, zij willen de 
weidevogel dus zien. Vandaar dat een fietsroute dan belangrijk is. 

De derde inleider is landschapsarchitect Remco Rolvink. Uitgangspunt van de gemeente 

in het beeldkwaliteitplan Buitengebied Zaanstad (2009) is behoud van de openheid en 

versterking van de aanwezige contrasten. Met een aantal foto’s van het 

veenweidelandschap met op de achtergrond de industrie (elektriciteitscentrale Oostzaan 

en het westelijk havengebied) stelt hij zichzelf de vraag of het wenselijk is om de 
contrasten te versterken.  

Ook de openheid kent zijn problemen, zoals al eerder werd aangegeven is veen lastig om 

te onderhouden; de lastig wateropgave en de bebossing, waardoor een besloten 

landschap ontstaat. Het open landschap kent een schaalverkleining, terwijl openheid pas 

wordt ervaren als deze op grote schaal aanwezig is. Hoeveel inspanningen moeten er 

worden geleverd tegen een natuurlijk beweging? De typerende lintdorpen in de streek 

maken veel randen, de rand bij Westerkoog heeft door de verruiging veel meer 

gelaagdheid dan die in Westerwatering en ook de rand van het lint van Westzaan is door 

zijn verweving aangenamer. Rolvink vraagt zich af of de randen niet meer tot het Zaanse 

DNA behoren dan openheid.  

Wat is het DNA van Zaanstad van oudsher binnen de metropool? Een waterrijk gebied, 

waar het landschap altijd in beweging is. Met een grafiek laat Rolvink zien dat de 

menselijke activiteit eerst ondergeschikt is aan het water en groen, maar de laatste tijd 

steeds dominanter wordt. Zaanstad is bekend om zijn productie-industrie (molens, 

etenswaar, schepenbouw), kan deze innovatieve drive niet worden gebruikt om het DNA 

te herstellen? Door de verschuiving van productie-industries naar dienstenindustrie is er 

vraag naar een nieuwe economie, die nieuwe mensen naar het gebied trekt, waardoor 

exploitatie interessant wordt. Als voorbeeld noemt Rolvink het Ruhrgebied. ‘Is het 

misschien een idee om in Zaanstad nieuwe gewassen te laten groeien, C4-gras als 

bamboe om een nieuwe succesvolle kringloop aan te gaan, binding met het landschap te 

maken van agrariër, recreant en industrie, milieu, CO2 opgave van de regio.’ 

Het eerste discussiepunt zijn de hoge kosten van het onderhoud van 

veenweidelandschap. Nu de kraan wordt dichtgedraaid, zijn de sprekers het erover eens 

dat er harde keuzes gemaakt moeten worden. Is het tijd om een andere koers te gaan 

varen?  In de pauze viel de term: Zaanstad Giethoorn van West-Nederland. Als je dat 

wilt zul je ook het beleid hier op aan moeten passen, aldus Tjeerd Bosma. Al vindt hij het 

zonde als de grote schaal van het veenweidegebied verloren gaat en ook het geld dat 

daarin geïnvesteerd is.  

Een ander discussiepunt is Natura 2000, de heer Joa Bakker van OBW (ongeschonden 

behoud Westzijderveld) vraagt zich af of we verplichtingen over ons hebben gehaald door 



ons aan te melden. Er zijn volgens Hylkema wel wat beperkingen maar daar kun je 

rekening mee houden. Bosma kaart aan dat ze de grutto vergeten zijn op te nemen en 

dat het lastig is dat de wet voorschrijft dat er rietlanden zijn. Dat Natura 2000 spreekt 

over diersoorten vindt Rolvink vreemd, een soort top 40. Jan Zorgdrager, lid 

vogelbeschermingswacht Zaanstreek, spreekt liever over biotopen. Het kiezen voor 

habitats is goed, maar moet volgens Bosma dan ook echt gebeuren en niet het 

Westzijderveld in tweeën knippen. Dit is, volgens Wethouder Linnekamp, geen probleem 

omdat de snelweg dit toch al doet. Maar wel is het belangrijk om de bijzonderheden te 

ontdekken en daar op in te zetten. Het landschap is geen tuincentrum, waar je wat 

uitzoekt. Je kunt ook niet van alles een beetje hebben, want dan heb je net niks. Voor 

heel veel soorten is een behoorlijke schaal nodig, aldus Hylkema. 

Dan snijdt Ronald van der Heide de toekomst van de landbouw aan. Is de toekomst het 

C4-gras? Volgens Rolvink is dat niet aan hem maar moet dit uit de ondernemers 

gebeuren. Volgens boer Jan Rutten spelen de boeren al een rol in het Westzijderveld, 

zoals biologisch-ecologische boeren. Ook Joa Bakker beaamt dat er al veel veerkracht 

van de boeren is en ze bezig zijn met diversificatie van hun werk. Volgens Hylkema kan 

ook niet elke boerderij een zorgboerderij beginnen, wel is het belangrijk dat als je iets 

onderneemt je aansluit op een grote netwerk, fiets- of kunstroutes bijvoorbeeld.  

Nico van der Broek vraagt zich af waarom Tjeerd Bosma nu pas aan de noodbel trekt en 

niet tijdens zijn PVDA-raadslidperiode. Tjeerd Bosma geeft aan dat hij het toen ook al 

een belangrijk punt vond en heeft meegewerkt aan het beeldkwaliteitplan buitengebied. 

Ook heeft hij gepleit voor extra geld voor beheer in de polder en andere activiteiten. 

Maar is dit voldoende? Het landschap verandert langzaam en daardoor zijn er geen grote 

protesten. Later reageert Jan Heijink, senior beleidsmedewerker gemeente Zaanstad, dat 

er in 1998 al keuzes gemaakt zijn door de gemeente voor het Westzijderveld: 1/3 

landbouw, 1/3 moeras, 1/3 veenweide en 10% water. Dit probeert de gemeente ook vast 

te houden. Het is belangrijk geld te steken in gebieden waar het nut heeft. 

Kan de markt door de bezuinigingen een rol spelen in het behoud van het landschap? 

Volgens Tjeerd Bosma moet de overheid eerst uitgangspunten samenstellen, de 

problematiek van de bodemdaling is de verantwoordelijkheid van de overheid. Hans Valk, 

architect, vraagt zich af of de miljardairs niet net als vroeger wat terug kunnen geven 

aan het landschap. Toen lieten rijke burgers de gemeente iets na als ze 40-jaar getrouwd 

waren, zoals het volkspark. Jan Hylkema geeft aan dat het lastig is om sponsors te 

vinden, bedrijven willen er dan ook iets voor terug. Dit zou kunnen in de vorm van 

reclamemasten. Volgens Tjeerd Bosma staan bewoners ook niet te trappelen om 

belastingtarief te verhogen of om een deel van OZB-waarde af te staan aan de natuur 

voor woningen aan een natuurgebied. 

Ronald van der Heide concludeert dat keuzes maken belangrijk is anders glijdt het 

landschap af, zo ook voor de structuurvisie 2020 Zichtbaar Zaans. Welke keuzes maken 

de sprekers? Het huidige beheer is volgens Tjeerd Bosma failliet daarom is het belangrijk 

om te gaan kiezen. Een statement dat hij als politicus nooit heeft durven maken. Volgens 

Rolvink is het belangrijk om van bovenaf te kiezen voor 3 à 4 landschapschappen met 

eigen signatuur en dan ook een nieuw verdienmodel daarbij maken. Hylkema sluit af met 

de woorden dat het landschap de mensen wel wat waard is en de overheid daar zijn geld 

dus aan uit kan geven. 


