
De invloed van de planologie op de vormgeving
van de Zaanstreek.
Waarschijnlijk is het een misvatting te denken dat de planologie de vormgeving van een gebied bepaalt. Nog
onlangs verzuchtte de nieuwe minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Jan Pronk,
dat hij geen minister van ruimtelijke ordening was, maar van ruimtelijke aanpassing aan de economie. Iets
minder extreem zou je kunnen zeggen dat de ordening van een gebied in de eerste plaats wordt bepaald door
maatschappelijke, waaronder economische, ontwikkelingen. Pas op de tweede plaats komen de meer willekeu-
rige beslissingen van het politiek bestuur. Hoewel, wie zou willen zeggen dat die ook niet het product van de
maatschappelijke ontwikkeling zijn ? Verderop in dit verhaal zijn daar voorbeelden van aan te geven.
We kunnen oorzaak en gevolg natuurlijk ook in het midden laten en simpelweg vergelijken hoe de planologi-
sche plannen er uitzagen en hoe de feitelijke ontwikkeling van de Zaanstreek is geweest Het vijfentwintigja-
rig bestaan van Zaanstad is een goede reden om eens achterom te kijken.
Eigenlijk begint het in geordende banen leiden van de ruimtelijke ontwikkeling van de streek in 1953, met
het eerste Streekplan voor de Zaanstreek. Overigens: pas in 1958 goedgekeurd door de Raad van State, en
nog wel gedeeltelijk, dus bestuurlijke stroperigheid bestond in die tijd ook al. Ruimtelijke ordening is een zaak
van lange adem, en wat 25 jaar geleden werd gerealiseerd was al lang daarvoor in plannen opgenomen. Dus
begint ons verhaal in 1953.
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ruimten en ontspanningsgebieden beschikt de streek,
naar verhouding, niet over elementen van een om-
vang en een kwaliteit, zoals men die veelvuldig el-
ders aantreft." De auteur vergoelijkt dat nog
wel: "Elk van deze leefwijzen heeft haar eigen waar-
de (....). De sobere levensstijl, die aan de Zaankant
historisch gegroeid is, is ook economisch een belang-
rijke kracht."
Maar vervolgens heft hij de waarschuwende
vinger: "Naarmate echter de groei van de wereld-
huishouding het vergelijken van de mogelijkheden
in de eigen streek met die elders in de hand werkt en
de eisen, die men aan zijn levensstandaard stelt,
mede door een grotere mobiliteit van de bevolking
worden gelijkgeschakeld, dreigt een gebied, waar
men gewoon is lage eisen te stellen, in het gedrang te
geraken en beneden algemeen gestelde minima te
blijven. " Een geluid dat ook colleges van B. en
W. van Zaanstad in de afgelopen vijfentwintig
jaar nog regelmatig moesten laten horen...

Naast analyses en beschouwingen biedt het
streekplan van 1953 ook ontwikkelingsplan-
nen aan. Het kijkt vooruit naar 1970 en biedt
een doorkijkje naar 1980. De hoofdlijn is het
verder volbouwen van het gebied tussen
spoorlijn en de Zaan en in Zaandam de ont-
wikkeling naar het oosten, tot aan een nieuw
aan te leggen oostelijke stamweg, die - als hij
zou zijn aangelegd - van noord naar zuid
dwars door het huidige Poelenburg en Pel-
dersveld was gelopen. Dit is ook een van de
elementen die de Raad van State buiten de
goedkeuring houdt met de overweging "...dat
enige verschuiving van deze weg naar het oosten ons
in het belang van de toekomstige uitbreidingen van
Zaandam wenselijk voorkomt". Hier wil de Raad
van State duidelijk verder gaan dan de ge-
meente. In de jaren tachtig zal blijken dat de
Kroon geheel andere opvattingen heeft als
het over de weg buitenom Westerkoog gaat:
deze verdwijnt daardoor van de kaart.

Het eerste Streekplan voor de Zaanstreek
(1953)
In het plan van 1953 is duidelijk te merken dat
de schrijver en het bestuur er zich van bewust
zijn dat dit de eerste keer is dat zo'n plan
wordt opgesteld. Het bevat degelijke en inte-
ressante beschouwingen over de historische
ontwikkeling van de streek en over de ver-
wachte en noodzakelijke economische ontwik-
keling. In de details nu natuurlijk gedateerd,
in de hoofdlijnen vaak nog heel herkenbaar.
Zo beschrijft het plan uitvoerig hoe de orde-
ning van de ruimte in onze streek in verschil-
lende tijdperken zijn beslag kreeg. Heel lang
werd deze bepaald door de gegevenheden van
landschap, natuur en economische ontwikke-
ling. De ontginning van de streek en later de
ontstane handel en nijverheid met het bijbe-
horende transport bepaalden de vorm van het
bebouwde gebied. In het streekplan wordt dat
tamelijk idyllisch beschreven: "Voor 1900 ver-
toonde de streek een beeld dat resultaat was van een
aanpassing met bescheiden middelen aan de na-
tuurlijke gesteldheid van het terrein. De Zaanstreek
(....) was in die tijd, in die vorm, gaaf en mooi. Het
beeld van de Zaanstreek was uiterst karakteristiek:
een dergelijke ontwikkeling trof men nergens elders
aan" (p.11).

In het plan wordt beschreven hoe na 1900 de
bevolking van de Zaanstreek zich genoodzaakt
zag veel grotere en zwaardere aanpassingen
uit te voeren. Vooral de aanleg van wegen, met
als belangrijkste de provinciale wegen Hem-
brug-Limmen en Zaandam-Purmerend, heeft
een grote invloed op de vorm van het be-
bouwd gebied uitgeoefend.
De auteur van het plan wordt ronduit zorge-
lijk als hij de situatie van 1953 beschrijft: over-
al dreigen problemen. Hij signaleert dat de
streek achterblijft bij andere gebieden: "Op het
stuk van industrieterreinen, woonwijken, verkeers-

Piet Oudega

Een vertrouwd beeld in
de streek, smalle wegen
die zich keurig aanpas-
sen aan de 'uitverdan'
staande huizen

Naast de spoorlijn wer-
den nieuwe bedrijven-
terreinen ontwikkeld;
rechts het hoofdkan-
toor van Albert Heijn
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Voorlopig zouden de
Zaankanters nog ge-
bruik moeten maken
van de pont
(foto Peter Marcuse)

In Krommenie wordt de ontwikkeling van het
Rosarium opgenomen en Wormerveer-Noord
komt op de kaart. Bij de nog ongeschonden
lintbebouwingen van Westzaan, Assendelft en
Wormer wordt enige 'verdikking' en centrum-
vorming ingetekend.
Veel aandacht geeft het plan aan de industrie.
Uitvoerige berekeningen onderbouwen de
ontwikkeling van het eerste deel van de Ach-
tersluispolder, industrieterreinen oost en west
van de Nauernasevaart en in Westzaan-Zuid
en terreinen in Wormer langs de Zaan. Het
Houtveld (nog niet zo genoemd) moet inten-
siever worden benut en krijgt daarom een be-
tere ontsluiting te land en te water. En tenslot-
te wordt al gewezen op de mogelijkheid de
Balkenhaven van Bruynzeel te dempen, wat
kort voor 1990 is gebeurd.
De Hemtunnel staat ingetekend (1953!), met
een aansluitende weg die door Westzijderveld
en Guisveld loopt en bij Krommenie weer aan-
sluit op de huidige Provincialeweg naar Uit-
geest, evenals een verbinding vanaf de Bern-
hardbrug via wat nu de Van Goghweg is naar
het westen, (zie ook de kaart uit 1966). Een
noordelijk gelegen verbinding van Krom-
menie naar Wormer staat eveneens op de
kaart. Het is 1993 als de nieuwe verbinding
tussen Wormer en Wormerveer uiteindelijk
geopend wordt.

Om het plan nog eenmaal te citeren: "De aan-
gehouden visie op de maatschappelijke ontwikkeling
is deze, dat de streek op grond van haar ligging, mi-
lieu en bevolking en blijkens heersende tendenties
een aanmerkelijke ontwikkeling zal doormaken als
perifeer deel van de randstad Holland en dat deze
ontwikkeling zich na 1970 zal voortzetten. "
Voor de periode tot 1980 noemt het plan daar-
om al de Kalverpolder, de Enge Wormer, plan
Kalf, delen van Assendelft-Noord en het Guis-
veld als woongebied. Voor het werken wordt
de Zaan dammerpolder gesuggereerd. En o ja,
tot 1970 zal het autoverkeer wel met de pont
kunnen, maar daarna zal een Voorzaanbrug
nodig zijn. Het wordt 1990 voor deze verbin-
ding gereed is.

Streek- en structuurplannen
Wie de discussies over ruimtelijke ordening in
onze streek gevolgd heeft, weet dat met deze
beschrijving van het plan uit 1953 bijna alle in-
middels uitgevoerde of omstreden voorstellen
al zijn genoemd. Het plan van 1953 is niet al-
leen zeer gedegen onderbouwd, het kijkt ook
ver vooruit en de opstellers schromen niet om

man en paard te noemen als het om toekom-
stige plannen gaat. In de daarop volgende ja-
ren veranderen de streekplannen van karak-
ter. Daarbij is een duidelijke golfbeweging in
de planning te ontdekken, die zijn sporen
heeft nagelaten in onze streek. Om die golfbe-
weging te kunnen zien, gesuperponeerd op
de voortgaande stroom van uitbreiding en
nieuwbouw, is het noodzakelijk de streekplan-
nen onder de loep te nemen. De gemeentelij-
ke structuurplannen en -schetsen moeten
daarbij worden betrokken, maar dat zal be-
knopt gebeuren.

Met inbegrip van het eerste Streekplan voor
de Zaanstreek van 1953 zijn er tot op heden
vijf streekplannen vastgesteld. Daarnaast een
structuurplan voor de Zaanstreek en één voor
het gebied van het Regionaal Orgaan Amster-
dam, twee structuurschetsen voor Zaanstad en
enkele evaluaties van structuurschetsen. Al
deze plannen hebben gezamenlijk de kaders
voor de ruimtelijke ordening van de Zaans-
treek resp. Zaanstad beschreven. In dit kader
volgt een kort overzicht en een karakterise-
ring van die plannen.
Streekplannen beschrijven de planologische
ontwikkeling voor een groter gebied dan van
een gemeente. In de loop van de jaren is het
gebied dat in een streekplan wordt vervat
steeds groter geworden. Structuurplannen en
structuurschetsen zijn plannen waarin een ge-
meente (eventueel een aantal gezamenlijke
gemeenten) haar planologische ontwikke-
lingsplannen beschrijft.

Het herziene streekplan voor de Zaanstreek.
Het eerstvolgende streekplan na dat van 1953
wordt vastgesteld in 1966: 'het herziene
streekplan voor de Zaanstreek.' Een beknopt
plan, dat geen andere pretentie heeft dan te
voorzien in de gestaag groeiende behoefte
aan ruimte voor wonen en werken. Inmiddels
is reeds een streekplan voor een veel groter
gebied in voorbereiding (het grootste deel
van het Noordzeekanaalgebied), maar daar
valt het noorden van de Zaanstreek buiten.
Dit plan dient om de leemte te vullen.

Een aantal woon- en werkgebieden die in het
plan van 1953 reeds als mogelijkheid zijn aan-
geduid, worden nu in het plan opgenomen:
de uitbreiding van Krommenie ten westen van
de Rosariumlaan, een deel van het gebied ten
noorden van de Haansloot, Poelenburg en
Peldersveld, Westerkoog ( in een andere vorm
dan later gerealiseerd), Kalf, maar ook Guis-
veld en een deel van het Oostzanerveld.
Voor het werken wordt toegevoegd: het huidige
industriegebied Assendelft-Noord, een deel
van het Noorderveld in Wormerveer, de Zaan-
dammerpolder-Oost, het zuidelijke deel van
de Achtersluispolder en een verbreding van het
gebied dat later Houtveld is gaan heten. Bo-
vendien wordt daar meer gemengde bebou-
wing ten behoeve van bedrijven mogelijk.
De Coentunnelweg wordt nu ingetekend zoals
we hem kennen, maar inclusief doortrekking
naar de A9, en de Hemtunnel (spoor en weg)
blijft op de kaart. De in 1953 ingetekende oos-
telijke stamweg in Zaandam is verdwenen. De
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oostelijke bebouwingsgrens wordt nu bepaald
door het tracé van de Coentunnelweg.
Bij de vaststelling in Provinciale Staten wordt
dit plan op een belangrijk punt gewijzigd. Met
één stem meerderheid wordt middels een mo-
tie van het Zaandamse statenlid Evert Clijnk
bebouwing van de Kalverpolder uit het ont-
werpplan geschrapt. Daarmee is de natuurweten-
schappelijk interessante polder gered. Ook in
volgende plannen blijft dat een hard gegeven.

Streekplan Noordzeekanaalgebied
Toch kan dit nog niet worden gezien als de
voorbode van andere tijden. Is in de eerste
twee plannen een vanzelfsprekend vooruit-
gangsgeloof uitgangspunt van de planning, in
het volgende streekplan - dat van 1968 voor

het Noordzeekanaalgebied - is het welvaarts-
denken zonder meer de drijvende kracht. In
het streekplan wordt de economische kracht
van het gebied geschetst: hoogoven- en staal-
bedrijf, industrieel centrum, handel, geld- en
bankwezen, cultuur, Schiphol, het bloemen-
centrum Aalsmeer en de radio- en televisiebe-
drijvigheid passeren de revu. "Het gewest", zo
zegt het plan, "wordt gekenmerkt door een hoge be-
volkingsdichtheid, als gevolg van de grote aanwas
van de bevolking, welke plaatsvindt in een tijdperk
met een ongekend snelle technologische ontwikke-
ling. (...) Dit biedt, althans op langere termijn be-
zien, gunstige mogelijkheden voor een verdere ver-
groting van de welvaart."
Voor de economisch krachtige sectoren - het
plan noemt de petrochemische basisindustrie,
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Ter vergelijking met de
huidige situatie een ge-
deelte van het herziene
streekplan uit 1966.
Duidelijk is op deze
kaart te zien hoe men
de ontsluiting van de
sterk groeiende /Man-
streek gedacht had. De
Coentunnehüeg is al
ingetekend evenals de
geplande verlenging
naar Purmerend en
Eeverivijk. In het
Westzij der veld omsluit
de nieuwe weg naar de
Hemtunnel de toekom-
stige bebouwing. Aan
alle randen van de
'/.aanstreek is uitbrei-
ding gepland, zelfs
aan de oostkant van
de Coentunnelweg en
toen ook nog in het
Guisveld.

woongebied
X X ,X„ ~*;

handel en nijverheid

gemengde bebouwing
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op diep vaarwater georiënteerde bedrijven en
hoogwaardige dienstverlening - moeten ande-
re bedrijven en ook bewoners wijken. Het
Noorden van de provincie biedt voor hen
plaats.
De Zaankanters kennen dit vooruitgangsplan
nog heel goed: Assendelft-Zuid, Nauerna, de
Overtoom en Westzaan-Zuid moeten 'geamo-
veerd' worden om totaal bijna 4000 ha indus-
trieterreinen te kunnen ontwikkelen. Als com-
pensatie wordt in Assendelf't-Centrum en
Westzaan-Centrum extra woongebied ge-
pland. Dat laatste plan is ook uitgevoerd, het
eerste zoals bekend niet. Maar daarover straks

Om al die bedrijfsterreinen mogelijk te ma-
ken is de gehele Noordoever van het Noord-
zeekanaal, in noordelijke richting tot aan de
hoogspanningsleidingen, bestemd voor zware
industrie (aan de westkant) en voor havenbe-
drijven en weinig hinderlijke industrie (aan
de oostkant). Voor het wonen verandert er
niet veel, of het moest zijn dat Westerkoog
wordt verkleind om een aftakking van de
spoorlijn naar het westen mogelijk te maken.
Aan tunnels, wegen en rails trouwens geen ge-
brek in het plan. Naast doortrekking van de
A8 naar de A9 en de Hemtunnel zijn er nu
ook een Nauernase tunnel en een tunnel bij
Buitenhuizen gedacht. Nieuwe westelijke ver-
bindingen in het verlengde van de Van Gogh-
weg en vanaf de Provincialeweg de Zaandam-
merpolder in, maken de nieuwe bedrijfsterrei-
nen bereikbaar. Bovendien wordt rekening ge-

Het maatschappelijk middenveld
Ruimtelijke ordening is sinds de woningwet van 1901 een aangelegenheid
van overheidszorg. Maar dat betekent niet dat maatschappelijke groeperingen
er geen rol in spelen. 7,eker de koerswijziging tussen 1968 en 1979 is sterk
beïnvloed door acties van de milieubeweging. In de Zaanstreek had het na-
tuurbeschermingsjaar 1970 tot de oprichting van het Kontakt Milieubeheer
Zaanstreek (KMZ) geleid, dat grote invloed heeft uitgeoefend op de richting
van de gemeentelijke plannen. De organisatie, uiteindelijk een bundelingvan
andere organisaties en particuliere leden, bestookte de gemeenteraad met door-
wrochte nota 's, wees op mogelijkheden die te lang buiten beeld waren gebleven
— zoals de 'open gaten' in de stad — en voerde publieksacties. Het meest
spraakmakend is de actie voor het behoud van het Guisveld geweest. De Werk-
groep Behoud Guisveld, waarin alle plaatselijke natuur- en milieuorganisa-
ties samenwerkten, kon op 5 december 1976 27.000 handtekeningen aanbie-
den aan gedeputeerde Van der Knoop. Eind januari 1977 besloten B&W
van Zaanstad dat de gemeente zou afzien van een volledige bebouwing van
het Guisveld. Daarmee was de strijd nog niet definitief gestreden, maar het
was een principiële koerswijziging.
Naast deze kunnen overigens vele andere acties worden genoemd: tegen de ves-
tiging van Progil in het westelijk Havengebied van Amsterdam (eind jaren
zestig) en voor de bouw van woningen in plaats van bedrijven in het Hout-
veld (eind jaren zeventig), om maar enkele geslaagde te noemen.
Vaak tegenover de, milieuorganisaties stond de Kamer van Koophandel, die in
de jaren zeventig vooral pleitte voor voortgezette groei van woningbouw en be-
drijfsterreinen en daarmee een verdedigende stelling betrok tegen de toene-
mende invloed van het milieu-denken. Een specifieke invloed op de ruimtelij-
ke ordening lijkt dat niet te hebben gekregen. De slechte verhoudingen die
vooral in, de jaren tachtig tussen, gemeenten en Kamer bestonden zullen daar
mede, debet aan zijn.
Binnen de Kamer ging de, meeste, aandacht uit naar de, aanleg van nieuwe
infrastructuur. In het boek 'Zaansche toestanden'van Cees vanDalsum, uit-
gegeven ter gelegenheid van 150 jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor de /.aanstreek, zijn daarvan veel voorbeelden te, vinden. Met name de,
tunnelverbindingen waren aanleiding voor Kameracties.

houden.met verdubbeling van de spoorlijn
naar Alkmaar. Enkele zijkanalen van het
Noordzeekanaal moeten worden gedempt en
"wellicht is nog een tweede, tunnel bij Velsen nodig".

Van alle nieuwe plannen in dit streekplan is
dit een van de weinige die is uitgevoerd...
Voor de Zaanse inwoners voorziet het plan
ook in een tweede hoofdcentrum in het noor-
den van de streek. Een plaats wordt niet ge-
noemd: "Er bestaan uiteenlopende, meningen over
de gewenste plaats ".

Streekplan voor het Amsterdam Noordzee-
kanaalgebied (1979)
Elf jaar later wordt het Streekplan voor het
Amsterdam Noordzeekanaalgebied (1979)
vastgesteld. De lange periode tussen de twee
vaststellingen doet geen recht aan de feitelijke
ontwikkeling. Al binnen enkele jaren na de
vaststelling van het streekplan NZK van 1968
verschijnt de eerste provinciale nota die de ge-
kozen uitgangspunten op losse schroeven zet.
Een scherpe omslag van ongebreideld econo-
misch optimisme naar besef van de eindigheid
van grondstoffen en de noodzaak van een
duurzame ontwikkeling leidt in enkele jaren
tot een geheel ander plan.
De Club van Rome en de opkomst van milieu-
aktiegroepen zijn de zichtbare tekenen van
een andere houding en het provinciebestuur
groeit erin mee.
Het plan van 1979 is vooral georiënteerd op
de stad. En dat niet omdat het streekplange-
bied nu ook Amsterdam omvat, maar vooral
omdat versterking van de stedelijke gebieden
de druk van mobiliteit en ruimtebeslag op de
omringende groene en landschappelijke ge-
bieden moet verminderen. Bovendien wordt
het stedelijk gebied bedreigd door de over-
loop naar groeikernen. Het gevolg is een ver-
kleind draagvlak voor de voorzieningen en
een dreigende sociale kloof tussen arme stads-
bewoners en kapitaalkrachtige buitenwoners:
een tweedeling die het provinciaal bestuur wil
voorkomen.
Het is daarom tegelijk het streekplan van
'bouwen in de stad' en van stadsvernieuwing
voor de zittende bevolking. Bijgevolg wordt
het het streekplan van de open plekken: al-
leen op nog niet bebouwde plaatsen in de stad
en op oude industriële complexen kunnen
zonder problemen woningen worden toege-
voegd. Het levert Zaanstad de eerste 1000 ex-
tra woningen in de bestaande bebouwde kom
op; er zullen er in de jaren negentig nog en-
kele duizenden volgen.

Invloeden van een veranderd milieubesef
Het sterk vergrote milieubesef klinkt vooral
door in de wijzigingen ten opzichte van het
plan van 1968: deze keer niet meer, maar min-
der. Geen doortrekking van de A8 naar de A9
op de kaart (een gevolg van een van de 38 aan-
genomen moties), geen Hemtunnel op de
kaart (maar het tracé moet niet onmogelijk
worden gemaakt), geen bebouwing in het
Oostzanerveld en in het Guisveld, met uitzon-
dering van 1000 woningen ter afronding van
Rooswijk. Wel voor het eerst in Assendelft-
Noord: een royale 250 woningen. Ook in het
Noorderveld in Wormerveer, Willis (niet
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meer ten westen van de Vlusch) en Assendelft
Centrum worden woningen gepland.
Westerwatering en Houtveld zijn dan al als wo-
ningbouwlokatie in ontwikkeling.
Zowel de verbinding van de Zaandarnmerpol-
der naar Buitenhuizen als die van Wormer
naar de huidige A7 komen niet op de kaart,
maar kunnen via een apart besluit toch gere-
aliseerd worden. Als nieuw industriegebied
wordt het resterende terrein langs de Nauer-
nasche Vaart in West-Knollendam aangege-
ven. De bebouwing op de Noordoever wordt
beperkt tot de Zaandammerpolder Oost; het
westelijk deel wordt reserve-terrein.
Niet onverwacht wordt een groot aantal veen-
weidegebieden als waardevol en te bescher-
men aangemerkt: het Westzijderveld met de
Reef, het Guisveld, het Noorderveen, de Kal-
verpolder, het Wormer- en Jisperveld, de
Krommenieër Woudpolder.

Het streekplan maakt korte metten met de
voornemens die de gezamenlijke Zaange-
meenten in 1973 hebben neergelegd in het
door het Ontwikkelingsschap vastgestelde
Ontwerp-Structuurplan voor de Zaanstreek.
Dit ademt nog sterk de geest van 1968. De
Hemtunnel, de Voorzaanbrug, een extra zui-
delijke verbinding tussen Wormerveer en
Wormer naast een noordelijke, nieuwe woon-
gebieden in Noorderveld, Willis, Guisveld en
Assendelft Noord: ze staan er allemaal in. Al-
lengs wordt echter duidelijk dat de tijdgeest is
veranderd. Dit structuurplan is uiteindelijk
nooit in de gemeenten vastgesteld en zal als
ontwerp de archieven ingaan.

Het Noordzeekanaalgebied opnieuw beke-
ken
Het meest recente streekplan dateert van
1987: opnieuw een Streekplan voor het Am-
sterdam Noordzeekanaalgebied. Ook nu ge-
richt op de bescherming van het stedelijk ge-
bied en terughoudend met uitbreidingen. Als
leidende gedachte achter het plan wordt in
feite dezelfde lijn gevolgd als in 1979: het
voorkomen van teruglopend draagvlak in de
steden. Kwaliteitsverbetering van de stad en
beperking van de aanslag op natuur en land-
schap staan voorop. De opgenomen voorne-
mens sporen daarmee. Een kleiner Willis (500
woningen), een vergroot Westerwatering en
Houtveld, Rooswijk Noord (nu 1300 wonin-
gen) en een extra mogelijkheid in Assendelft
Centrum en dat is het. De Staten weten dat dit
te weinig ruimte biedt voor de verwachte wo-
ningvraag, maar eerst moet er maar gezocht

worden binnen Zaanstad en daarna komt pas
Assendelft Noord aan de beurt. En dan voor
maximaal 250 woningen...
Het Noorderveld wordt ontdaan van de woon-
bestemming en wordt een reserve-bedrijfster-
rein "voor als de bestaande terreinen geen ruimte
meer bieden". Wel is inmiddels het dempen van
de Balkenhaven in Zaandam in beeld (nu Zui-
derhout) .

Ook met de verkeersverbindingen is men
voorzichtig. De weg door de Zaandammerpol-
der staat op de kaart, zij het langs het kanaal
getekend, maar de Hemtunnel en de verbin-
ding A8-A9 staan er niet op. Ze mogen overi-
gens niet onmogelijk worden gemaakt, vol-
gens de tekst van het plan. Verdubbeling van
de Coentunnel is wel opgenomen, evenals het
NS-station Zaandam Oost en een onderzoek
naar een railverbinding Amsterdam - Amster-
dam Noord - Zaandam Oost. Dat idee stond al
in het Zaanse Ontwerp-Structuurplan van
1973, maar was weer geschrapt in de Struc-
tuurschets van 1981. De Voorzaanbrug is ge-
wenst, zo stelt het streekplan.
De gemeente Zaanstad heeft in het Structuur-
plan 1981 en opnieuw bij de tussenrapportage
in 1986 gepleit voor een grote bouwlokatie,
waarbij de meerderheid koos voor Assendelft
Noord. In het streekplan wordt deze bede nog
niet verhoord. Ook een tweede wens uit 1981
wordt niet ingewilligd: de weg buitenom bij
Westerkoog is niet opgenomen. Maar daar-
over is niemand verbaasd. Na de Kroonuit-
spraak over deze weg is hij van de baan. De
overige Zaanse wensen, zoals het opnemen
van de weg naar Buitenhuizen en het omzet-
ten van het Noorderveld naar een bedrijfsbe-
stemming worden in het streekplan nagenoeg
gevolgd.

Een blik op de toekomst
Met de beschrijving van dit laatste streekplan
zijn we al bijna bij de huidige situatie aange-
land. Voor een blik in de toekomst moeten we
het Regionaal Structuurplan 2005, in 1997
vastgesteld door het Regionaal Orgaan Am-
sterdam erbij nemen. Dit plan, dat tevens op
uitvoeringsprojecten is gericht, trekt in hoofd-
zaak de lijn door, maar bevat toch weer iets
meer ontwikkelingsdenken. Het motto is
groei in duurzaamheid. Ook hier is het beper-
ken van nieuwe aanslagen op natuur en mi-
lieu en dus het beperken van autoverkeer en
nieuwe uitbreidingen de leidraad. Vernieu-
wing en functiewijzigingen in bestaand be-
bouwd gebied bieden ruimte voor kwalitatieve
verbetering.

De weg langs de Nait-
ernaschevaart; op de
achtergrond de Forbo

Nieuwe bedrijfsterrei-
nen in het Noorder-
veld
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Voor Zaanstad staat hier de ontwikkeling van
een Vinex-locatie van 5000 woningen in As-
sendelft Noord centraal in de woningbouw.
Daarnaast worden Willis (900 woningen) en
het Noorderveld (bedrijven) ontwikkeld. De
Zaandammerpolder loopt vol en daarom
wordt de Westzanerpolder nu aangewezen als
nieuw bedrijfsterrein. Aan de westelijke grens
van Zaanstad komt ook de Wijkermeer in
beeld. De doortrekking van de A8 naar de A9
redt het nog niet op de kaart, maar wordt wel
in studie genomen. Hetzelfde geldt voor een
toekomstig bedrijfsterrein in de Wijde Wor-
mer. In overeenstemming met de realiteit van
dat moment wordt de weg naar Buitenhuizen
nu midden in de Zaandammerpolder gete-
kend.
Al deze nieuwe ontwikkelingen zijn in lijn met
wensen die de gemeente Zaanstad, deels in
een Structuurschets Zaanstad 2005 in 1993,
heeft uitgesproken. Ook bestaat er overeen-
stemming met Gedeputeerde Staten. Daar-
mee is de grote bouwlocatie Assendelft Noord
voor het eerst realiteit in een ruimtelijk ont-
wikkelingsplan van een hogere overheid.

De golfbeweging
Hopelijk heeft u hem herkend, de economi-
sche golfbeweging. Een steeds sterker op eco-
nomische ontwikkeling gerichte planning
sloeg in 1979 om als een golf in de branding.
Ineens telde de economie bijna niet meer
mee. Milieubesef en behoud van natuur en
landschap werden de leidende beginselen.
Daarmee veranderde het karakter van de
plannen ook van offensief en op ontwikkeling
gericht in remmend en op behoud gericht.
Maar de golf richtte zich weer op. Behoud
werd verbetering en vernieuwing. En in de
meest recente plannen lijkt er weer een beter
evenwicht te ontstaan tussen de belangen van
de economie en de materiële vooruitgang
enerzijds en die van bescherming en verbete-
ring van natuur en milieu anderzijds. Of dat
een nieuwe top van de golfbeweging is - dan
was het slechts een rollertje - of een fase op
weg naar een volgende schuimkop zal pas over
vele jaren kunnen worden vastgesteld.

Het initiatief bij de gemeente
In het planologisch stelsel dat wij in Neder-
land kennen is het logisch dat de behoefte
aan een nieuwe ontwikkeling op het particu-
liere of gemeentelijke niveau wordt geformu-
leerd en pas daarna in een streekplan terecht
komt. In die zin bepaalt niet het streekplan de
vorm van de streek, maar het initiatief van
burgers en gemeentebesturen. De ontwikke-
ling van de bevolking, de behoefte aan terrei-
nen voor economische functies en de maat-
schappelijke voorkeuren bepalen de vraag
Het streekplan staat de gewenste bebouwing
vervolgens toe of houdt die tegen. Het voor-
gaande geeft daar voorbeelden van.
Niettemin hebben de Staten met hun toela-
tingsmacht een belangrijke invloed uitgeoe-
fend.
Het meest bekende voorbeeld is dat van Clijnk
in 1966. De toen genomen beslissing is blij-
vend gebleken: de Kalverpolder zal, naar rede-
lijke verwachting, niet meer bebouwd worden.

Al even zwaar woog het besluit in 1979 om de
Noordoever-plannen in hun oude vorm te
schrappen. De bedrijfsbestemmingen /ijn te-
ruggedrongen achter de Westzanerdijk en
daar zullen ze blijven.
Ook het Guisveld kan in dit rijtje genoemd
worden. Het is de gemeenteraad die na aan-
drang uit de bevolking in 1975 van opvatting
veranderde en de Staten volgden in 1979.

Deze drie voorbeelden hebben een gemeen-
schappelijke noemer: het betreft veenweide-
gebieden die van natuurwetenschappelijk be-
lang zijn. Zonder die min of meer objectieve
reden is er klaarblijkelijk minder kans om een
plan voor nieuwe bebouwing tegen te hou-
den. Assendelft Noord lijkt dat te gaan bewij-
zen: ondanks decennialang hardnekkig verzet
in de Staten is men in de loop van de jaren ne-
gentig toch gezwicht voor de aandrang van de
gemeente om hier woningbouw op grote
schaal mogelijk te maken.

Voor de infrastructuur geldt een ander ver-
haal. De huidige vorm van de streek is vooral
bepaald door de loop van de Zaan, de spoor-
lijnen, de provinciale wegen en vanaf de jaren
zestig ook door het tracé van de Coentunnel-
weg, die de oostgrens van de Zaandamse uit-
breiding in het Oostzijderveld afdwong. De
aangewezen ontwikkelingsgebieden hebben
steeds een duidelijke relatie met die infra-
structuur. Geen wonder dat in de huidige dis-
cussie over de Vijfde (rijks)Nota Ruimtelijke
Ordening wordt bepleit om de keuzen voor de
infrastructuur voorop te zetten in plaats van
ze te beschouwen als het gevolg van de aanwij-
zing van gebieden voor wonen en werken.
In dat licht wegen besluiten over wegen en
spoorlijnen zwaar voor de vorm van de streek.

Om enige recente voorbeelden te geven: zon-
der de aanleg van de Voorzaanbrug zou de
Balkenhaven niet zijn gedempt (ook al had
men dat al in 1953 bedacht) en zouden Zui-
derhout en Zaandammerpolder niet ontwik-
keld zijn. Zonder de aansluitende weg naar
Buitenhuizen zou de Westzanerpolder maag-
delijk zijn gebleven en zonder de nieuwe weg
tussen Wormer en Wormerveer zou hetzelfde
nog gelden voor het Noorderveld. Met alle re-
spect voor de Staten: het Streekplan stond
deze ontwikkelingen toe, soms al tientallen ja-
ren, maar het was de gemeente die steeds de
stoot gaf om de weg te realiseren.
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Wetgeving in de ruimtelijke ordening

Hoewel de Woningwet van 1901 als het begin van de ruimtelijke ordening als overheidstaak kan worden
gezien, legt de Wet op de Ruimtelijke Ordening van 1962 (WRO) de basis voor de huidige taakverdeling
tussen de overheden.
De kern: het rijk legt hoofdlijnen van beleid vast in nota 's, de provincies stellen streekplannen op die daar-
mee rekening moeten houden en de kaders aangeven voor de gemeenten en de gemeenten maken bestem-
mingsplannen. Die laatste plannen zijn de enige die bindend zijn voor de burger en belanghebbende. Een
concrete bouwaanvraag wordt aan het bestemmingsplan getoetst, niet aan het streekplan.
Omdat een bestemmingsplan door zijn gedetailleerde karakter slechts een beperkt gebied kan beslaan, heb-
ben gemeenten de mogelijkheid een structuurplan op te stellen, dat voor hun gehele grondgebied kaders
aangeeft. Zo 'w structuurplan is niet bindend voor de burger: een bouwplan dat in strijd is met het struc-
tuurplan mag niet om die reden worden afgewezen, indien het past in het bestemmingsplan.

Een speciale plaats heeft de artikel 19-procedure. Oorspronkelijk bedoeld om vooruitlopend op de wijziging
van een bestemmingsplan alvast een daarmee strokend bouwplan te kunnen uitvoeren, werd dit artikel al
gauw de 'grote leugen' van de ruimtelijke ordening. Heel veel plannen die in strijd zijn met het bestem-
mingsplan zijn met een beroep op artikel 19 uitgevoerd zonder dat naderhand het plan werd aangepast.
Anderzijds werd er vaak mee vooruitgelopen op omstreden planwijzigingen, om de langdurige procedures
van de WRO te omzeilen.De laatste jaren is de WRO voortdurend in beweging. In 1985 werd de planolo-
gische kernbeslissing ingevoerd, waarmee de vaststelling van rijksbeleid aan een procedure met inspraak
en openbaarheid werd gebonden. Om de stroperigheid van de realisering van projecten te doorbreken zijn
nieuwe aanpassingen als het tracébesluit en een nieuwe procedure voor de artikel-19 gevallen ingevoerd.
Ondanks deze veranderingen blijft er veel kritiek op de wet.

De Staten hebben zich op het onderwerp we-
gen en spoorlijnen steeds wel geroerd. De eer-
der genoemde golfbeweging was het heftigst
als het over infrastructuur ging. Spoorlijnen
en tunnels verschenen op de kaart en verdwe-
nen weer. De doortrekking van de A8 naar de
A9 heeft hetzelfde lot ondergaan, al is daar
weer nieuwe hoop voor. De steeds weer veran-
derende inzichten in de gewenste tweede ont-
sluiting van Wormer - hier slechts gedeeltelijk
beschreven - zijn wellicht nog het beste voor-
beeld. De conclusie zou kunnen zijn dat de in-
vloed van de Staten hier in beginsel groot is,
maar vanwege het ontbreken van een conse-
quente lijn is er geen voorspelling mogelijk
over de gevolgen van de besluitvorming op de
lange termijn. Het ontbreekt immers aan ka-
pitaalkrachtige investeerders die van geboden
ruimte meteen gebruik maken. En de ge-
meente heeft slechts beperkte middelen om
tot realisering te komen.
Daarmee zijn we terug bij het begin. Wie be-
paalt nu eigenlijk de beslissingen over de in-
frastructuur en heeft daarmee een grote in-
vloed op de vorm van het bebouwde gebied?
Is dat niet meestal het gemeentebestuur, aan-
gevuurd door economische en maatschappe-
lijke ontwikkelingen? Want pas als de gemeen-
te de middelen beschikbaar stelt voor de aan-
leg van een weg of verbinding, wordt de plek
op de kaart vastgelegd.
En zo is het goed.

Welke plannen zijn er geweest?

1953 Streekplan voor de Zaanstreek
1966 Herzien Streekplan voor de Zaan-

streek
1968 Streekplan voor het Noordzee-

kanaalgebied
1973 Ontwerp Structuurplan Zaanstreek

(OSZ)
1979 Streekplan Amsterdam Noordzee-

kanaalgebied
1981 Structuurschets Zaanstad
1987 Streekplan Amsterdam Noordzee-

kanaalgebied
1993 Structuurschets Zaanstad 2005
1997 Regionaal Structuurplan 2005 (ROA)

De Prins Clausbrug
gaf Wormer een goede
ontsluiting, toch wordt
deze minder gebruikt
dan verwacht.

De nieuwste brug in de
Zaanstreek ligt over de
Nauernaschevaart in
het verlengde van de
Coentunnelweg; voor-
lopig alleen nog ter
ontsluiting van de
nieuwe wijk Saendelft
bij Assendelft noord,
maar mogelijk in de
toekomst ook een aan-
sluiting op de A9?
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