
De Zaanstreek (slot)

Conclusies

Na dit plan gelezen te hebben zouden we vele conclusies kunnen

trekken. Dit is overigens in het plan zelf reeds gedaan, n.1.:

A. Dwingende noodzaak alles te doen voor behoud en instelling

van natuur- en recreatiegebieden, juist waar grote en dichte bevolkings-

en industriekernen zullen onstaan.

B. Bij het opstellen van het streekplan voor het Noordzeekanaal-

gebied is geen rekening gehouden met natuurbeschermings- en recreatie-

belangen.
C- Gepropageerde Provinciale - en Planologische voorstellen

betreffende de industriegebieden van IJmond, Amsterdam en de

woonbebouwing van de Zaanstreek zijn geheel verwaarloosd.

D. Een alles overheersende betekenis wordt toegekend aan

industrievestiging, waarbij verzuimd is een kosten - en batenanalyse

te geven, waarbij .de noodzaak van deze vestigingen wordt bewezen.

E. Het welzijn van de in die industriegebieden levende bevolking

economisch gezien een eerste belang te zijn.

F. Het streekplan voor het-Noqrdzeekanaalgebied dient daarom

gewijzigd te worden.

G. Bij het vaststellen van streekplannen voor de andere .Zaanse

gebieden wordt dit hier besproken natuurbeschermingsplan voor de

Zaanstreek als basis noodzakelijk geacht.

Conclusie van de lezer

Tussen de régels door is dit plan een duidelijk protest tegen de

bestaande plannen. Inhoeverre dit juist is zou feitëlijk in het

openbaar - ik denk dan meer aan Kamerdebatten - moeten blijken. Be lezer

zou begrijpelijk kunnen stellen, dat toch de hoogste instanties in ons

land tot in ie puntjes kunnen en moeten weten, welke onvervangbare

waarden in de Zaanstreek op het spel staan, als de bezwaren in dit hier

besproken natuurbeschermingsplan voor de Zaanstreek worden genegeerd.
Misschien zenden we mogen vragen, welke krachten binnen ons land en

wellicht ook buiten onze grenzen tijdig en voldoende Invloed kunnen

uitoefenen om de samenstellers van dit natuurbescEermxhgsplan - als dit

niet mocht zijn gebeurd - mede gesprekspartners te maken, waar het gaat

om het behoud van dit uniek genoemde Zaangebied.

Het lukt natuurlijk niet op twee pagina's een inzicht te geven

van de veelheid aan planten, vogels en ander leven, zoals dit in het

hier besproken natuurbeschermingsplan voor de Zaanstreek is voor-

gehouden en stellig via andere bronnen nog zou kunnen worden aangevuld.

Dat was ook de bedoeling niet. Maar wèl, onze lezers weer eens attent

te maken op die dreigende olievlek, die wij onze overbevoking en onze

steeds -zwaarder drukkende industrialisatie zouden kunnen noemen. Een

olievlek, die dus thans ook duidelijk de Zaanstreek heeft bereikt en

- uit vogelwerkgroepsoogpunt bezien - mede onze vogels en hun biotopen

bedreigt.
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"De Zaanse vogelgebieden," lezen we, "dienen zo spoedig mogelijk
aangewezen te worden als beschermd natuurmonument in de zin van de

nieuwe natuurbeschermingswet, zodat J!.het van de kaart vegen" van

belangrijke gebieden uit dit gebied dan zonder overleg met natuurbe-

schermingsinstanties niet meer mogelijk is."

Uit bovenstaande aanhaling mogen we de conclusie trekken, hoezeer

het blijkbaar nodig is - als het om natuurbehoud gaat. - om naar andere

wegen te zoeken dan de in onze moderne tijd zozeer geroemde "inspraak"
en het zo breed mogelijke overleg.

Uit de veelheid van gegevens zou een volgendè beknopte samenvatting
dit - uitteraard beknopte - beeld kunnen geven;

1. "Natuurlijk zullen er ten behoeve van volkshuisvesting en

industralisatie offers moeten worden gebracht. Geen zinnig mens zal dit

willen ontkennen. Maar dat zal pas mogen gebeuren, als alle andere

mogelijkheden grondig zijn bestudeerd."

De inleiding van het hier besproken plan zegt, dat dit niet

is gebeurd.

2. "Gelukkig zijn er ook (’.) overheidsinstanties van mening, dat

natuur- en landschapbescherming een even dwingende noodzaak is als

woningbouw en industriële expansie."
Waaruit we dus mogen afleiden, dat de overheidsinstanties,

verantwoordelijk voor de toekomst van de Zaanstreek, niet in deze regel

passen?

5« Men neemt stelling tegen het "aaneenklontéren" van de Zaan-

streek met IJmond, Amsterdam en Groot Purmerend door een zo groot

mogelijke openheid te vragen voor het Hollandse landschap. Liever

satellietsteden aanstonds in de Markerwaard, dan het geleidelijk dicht-

groeien van het groene hart"' van Holland.

4. Woonbebouwing wordt ongewenst geacht in Westzijderveld (thans
belangrijk weidevogelgebied) en Oosterveld (als weidevogelgebied toch a

reeds aangetast door bebouwing).

5. Over het grootste gruttogebied van Europa: "....het gemis aan

een zo met h?é£ oorspronkelijke broedgebied overeenkomende streek als de

Zaanstreek zal nimmer gecompenseerd kunnen worden.

Vraag, wat wel of belangrijk geacht moet worden. Wat dan

weer niet behoeft in te houden, dat dit dan ook werkelijk het belang-

rijkste is_! De kritische opstelling van dit plan tegen de reeds

bestaande voornemens heeft dit al aangetoond.
*

6. Dat er een causaal verband bestaat .tussen het ondoordacht

aantasten van het Zaansé landschap én het voortbestaan van unieke lepelaar
en reigerkolonies, die vele tientalle kilometers ervan verwijderd liggen,
wordt nog eens vastgesteld.

Vraag, of de grootindustriëlen daar wakken van liggen, als ze

op zoek zijn geweest naar expansiegebieden voor hun natuurvernietigende
fabrieken, het is niet aan te nemén. We .behoeven .maar even te>denken aan

deihans bestaande deint’g rondom de boortoren van Hangen aan Zee.

7• Aantekening ook, dat juist de grote verscheidenheid der soorten

een typisch facet is van de vogelrijkdom ih Bij ondoor-

dachte aantasting staat uitsterving van bepaalde'planten- en diersoorten

te wachten. En het kleiner worden van de reservaten nöfemt men funest voor

het zelfreinigend vermogen van het water. : •■ \ -l

8. Bestreden wordt de inventieve planologie whar men zegt, door

aanleg van visvijvers een aanvaardbaar surrogaat te hébben gevonden voor

het wegvallen van prachtige visgebieden.

9. Gewezen wordt op mogelijkheden tot conservering van gebieden
van ornithologische - en biologische waarden. Alleen wetteli.jke bescher-
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is een betere garantie voor behoud,, dan landaankoop door natuur-

beschermingsorganisaties
,

waaraan altijd weer getornd kan worden.

10, Gepleit wordt voor êên Nationaal Park Zaanstreek-Waterland-

EilaMspolder in plaats van Nationaal Park Groot Waterland. Dus een

bredere visie.

11. Het hier besproken plan wil men zien als een beëindigingsplan,
zoals bedoeld in de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening in Nederland,
als een soort dam tussen de nu nog openliggende gebieden.

12, Als we juist lezen, maakt de commissie van deskundigen, mede

verantwoordelijk voor het (thans gepubliceerde) Voorontwerp Streekplan
voor het Noordzeekanaalgebied, zich wèl ernstig zorgen over de fysieke
en psychische druk op de bevolking in de industriestrook voor uit-

breiding van industrieën en zorg om toename van het milieuhygiëne—-
probleem.

Vraag, of alleen het zich zorgen maken dhn wel voldoende is,
als de gevreesde vètindustrialisatie van het verdere Zaangebied toch

de kans krijgt, om als een olievlek langzaan uit de dijen.

Inmiddels is dan het Voorontwerp voor een nieuw structuurplan
Zaanstreek in zee. Men bepleit een woongebied-van 200,000 zielen. Het

hier besproken plan stelt maximaal l65«OOQ als grens! Er wordt naar

gestreefd in de nog grote ongerepte ruimte onder Wormerveer en Zaandijk
een centrum te creëren van 60.000 bewoners. Het weldevogelreservaat
"De Reep" zal in stand worden gehouden.

Inlioeverre dit Voorontwerp genade kan vinden in de ogen van de

samenstellers van het Natuurbesohermingsplan voor de Zaanstreek zullen

we moeten afwaohten.

tH.
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