
Babel Vriendendag 
Thema Tijdelijke huisvesting en leegstandbestrijding 
datum: donderdag 21 oktober 
locatie: de Groote Weiver Wormerveer 
aantal bezoekers: circa 55 
Gasten: Jeroen Olthof - wethouder gemeente Zaanstad, Barbara Visser  - wethouder gemeente 
Zaanstad, Linette Pielkenrood-van Mechelen - ZVH en voormalige organisatie AanZet, Abel 
Heijkamp - Leegstand zonder zorgen, Ruud Pauw  - ex-kraker en raadslid ROSA en Jaap Draaisma  - 
Stichting Urban Resort. Gespreksleider Hans Bosma 
Rondleiding REM-eiland complex: Bea Ruizendaal en Linette Pielkenrood-van Mechelen - ZVH 
 
Op donderdag 21 oktober vond onze jaarlijkse Vriendendag plaats. Ditmaal geen vaartocht maar 
aandacht voor een actueel en aansprekend thema: "Tijdelijke huisvesting en leegstandbestrijding" 
 
De ruim 50 bezoekers werden allereerst door Gerrit Teders in de Groote Weiver verwelkomt.  
Dit alternatieve "culturele centrum" in de Noord draait volledig op vrijwilligers en is ooit ontstaan uit 
de Kraakbeweging. De Groote Weiver is gevestigd in het voormalige PWN gebouw (nu REM-eiland 
genoemd), thans eigendom van ZVH en getransformeerd tot een bedrijfsverzamelgebouw met 
diverse huurders. Namens ZVH verzorgde Bea Ruizendaal en Linette Pielkenrood-van Mechelen 
allereerst een rondleiding voor onze vrienden door het hele complex. 
In de Groote Weiver vond hierna het gesprek plaats, gericht op de mogelijkheden en 

onmogelijkheden van tijdelijk gebruik van leegstaande panden. Aanleiding voor dit gesprek was de 

op 1 oktober 2010 in werking getreden nieuwe Wet Kraken en Leegstand, waarbij kraken (met 

terugwerkende kracht) strafbaar is en handhaving hiervan een zaak van het Openbare Ministerie is 

en gemeenten aanspoort  - dus niet verplicht -  om een leegstandsverordening vast te stellen. 

Naast de vrienden waren de volgende aanwezige gasten vanwege hun betrokkenheid en expertise 

over dit onderwerp bij dit gesprek expliciet uitgenodigd:  Wethouders van de gemeente Zaanstad 

Jeroen Olthof (wonen), Barbara Visser (economie), Linette Pielkenrood-van Mechelen (ZVH en 

voormalige organisatie AanZet), Abel Heijkamp (Leegstand zonder zorgen), Ruud Pauw (ex-kraker en 

raadslid ROSA) en Jaap Draaisma  (Stichting Urban Resort). Gespreksleider Hans Bosma besloot de 

aandacht voor het thema in 3 delen te op te splitsen: Kraak, Anti-Kraak en leegstandsbestrijding. 

De allereerste inventariserende vraag aan de wethouders hoeveel kraakpanden bekend zijn in onze 

streek kon gelukkig door Gerard Huijser van Reenen (hoofdcommissaris Politie Zaanstreek-

Waterland) beantwoord worden, op dit moment zo'n 30 stuks. Op dit moment is nog onduidelijk wat 

de houding van de gemeente Zaanstad zal zijn m.b.t. het ontruimen van gekraakte panden. Om deze 

reden kunnen de wethouders zelf hier niets over zeggen en zijn Tjeerd Bosma (fractievoorzitter 

PvdA) en Ron Bouber (raadslid VVD) eveneens bij het gesprek aanwezig. 

De Zaanse krakers hebben volgens het aanwezige publiek nooit echt voor problemen gezorgd. Als 

een pand een bestemming krijgt, wordt zonder tegenstand het pand gewoon verlaten. Ruud Pauw 

meent eveneens dat de krakers in onze streek heel gemoedelijk zijn en zelden relletjes trappen. 

Tijdens een Babelbijeenkomst over de ontwikkelingen voor het Hembrugterrein werd door adviseurs 

uit Amsterdam geadviseerd om juist te kraken, maar Zaankanters blijken eigenlijk veel te netjes. 

Volgens deze adviseurs heeft kraken maar al te vaak goede ontwikkelingen gestimuleerd, die zonder 

hen nooit van de grond waren gekomen. Ook Linette Pielkenrood vind dat er middels gesprekken 

vaak goeie afspraken met de Zaanse krakers te maken zijn. Redenen om te kraken zijn volgens Abel 

Heijkamp altijd aanwezig door de woningnood bij  jongeren. Starters moeten ook in Zaanstad 



immers vaak 7 jaar wachten op huisvesting. Ook Gerbrand Klop (vastgoedeigenaar van Business 

BedrijvigeBij) is van mening dat de meeste krakers veel goeds voor de stad hebben opgeleverd. 

Barbara Visser benadrukt ook nog een misvatting, dat de aanleg van de twee nieuwe 

bedrijventerreinen in Zaanstad geen leegstand van panden op de oudere bedrijventerreinen creëert. 

De nieuwe terreinen komen voort uit meer behoefte/vraag van bedrijven en tegelijkertijd worden de 

oudere terreinen opgeknapt en gerevitaliseerd.  

Nu  Amsterdam het ontruimen van kraakpanden gaat aanpakken is er een kans dat deze krakers naar 

onze omgeving gaan uitwijken. Het lijkt niet mogelijk om onderscheidt te gaan maken in de soort 

kraker (bijv. Zaans, Amsterdams of buitenlands) en de één wel en de ander niet te "gedogen". Tot nu 

toe is in Zaanstad volgens Tjeerd Bosma ontspannen omgegaan met het kraken en is de PvdA ook 

niet van plan dit straks hard te gaan spelen. Krakers richten zich meestal op bedrijfspanden, het 

kraken van woningen komt hier zelden voor. Ellie Oomen is echter gewoon van mening, dat iedereen 

van andermans panden af moet blijven. De politie heeft in het verleden in Zaanstad slechts 1 keer 

een kraakpand met ME ontruimd, waarbij de krakers grote tegenstand boden (op Botenmakerstraat 

in de jaren 80). Het hangt volgens Gerard Huijser van Reenen van de houding van de gemeente af 

wat er straks zal gaan gebeuren. Ron Kiburg meldt een groter probleem op dit moment met name in 

Poelenburg. De huisvestigingsverordening is "gekraakt", mensen kopen goedkope corporatie 

woningen op en verhuren deze voor woekerprijzen aan buitenlanders, die eigenlijk geen recht op 

deze huisvesting hebben. 

Jaap Draaisma is van mening dat de gemeente eerst een goede leegstandsverordening moet 

opstellen en niet moet gaan ontruimen, als hiervoor géén dwingende reden is. Ook Ron Bouber 

denkt dat eigenaren moeten worden aangesproken op leegstand (verplicht stellen) en dat sancties 

op leegstand moeten worden opgelegd, zodat kraken overbodig zal worden. De bestaande 

Leegstandwet is zelden in de praktijk toegepast, waardoor volgens Ruud Pauw de balans tussen 

krakers en leegstand ver te zoeken is: Vraag en aanbod zijn niet op elkaar afgestemd. Door de 

nieuwe Anti-Kraak wet is kraken strafbaar geworden, maar voor leegstandbestrijding zijn geen extra 

middelen gekomen. 

Het ombouwen van kantoorruimtes voor studenten en starters ligt vaak door bestemmingsplannen 

ingewikkeld, omdat deze plekken vaak geen woonbestemming hebben.  Toch zou huisvesting van 

met name studenten uit Amsterdam voor Zaanstad veel positieve neveneffecten kunnen aantrekken. 

Abel Heijkamp merkt op dat het eigenlijk vreemd/hypocriet is, dat het tijdelijk bewonen door Anti-

krakers van bedrijfsruimtes geen problemen geeft, omdat een woonbestemming ontbreekt. Tijdelijk 

verhuur is voor een eigenaar en zeker voor de tijdelijke bewoner een veel beter alternatief. 

Belangstellenden kunnen hierover meer informatie krijgen via www.leegstandzonderzorgen. nl of 

contact opnemen met  de nieuw opgerichte Bond Precaire Woonvormen (waarin naast Abel ook 

Ronald Paping - directeur Nederlandse Woonbond, en Hugo Priemus, emeritus hoogleraar 

volkshuisvesting aan de TU Delft zitting in hebben). Het is van belang dat er een effectieve vorm van 

leegstandbestrijding voorhanden is, niet alleen in de woningvoorraad, maar ook in 

bedrijfsgebouwen.  

Over het algemeen waren velen aanwezigen het ermee eens dat juist door de kraakbeweging 

leegstand zichtbaar is gemaakt. Omdat het onderwerp over kraken veel gespreksstof deed opwaaien, 

was er helaas geen tijd meer om uitgebreider op Anti-Kraak en leegstandsbestrijding in te gaan. Vele 



vragen zijn niet meer aan de orde gekomen, maar tijdens het heerlijke afsluitende etentje is 

ongetwijfeld met elkaar nog verder onderling doorgeborduurd over deze onderwerpen.  


